
PROGR AM BŘEZEN  2016
přednášky, vernisáže a jiné akce

9. 3. / ST / 17.00 h
KRAJINA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA A JEJÍ HMYZÍ OBYVATELÉ
Přednáška Ing. Miloše Trýzny o nejmenších a přesto velmi zajímavých organismech, které tvoří 
bohatou a nepostradatelnou součást přírody Českého Švýcarska.
Vstup volný

15. 3. / ÚT / 17.00 h
GENOCIDA ROMŮ V DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Vernisáž putovní výstavy Muzea romské kultury, která přibližuje téma holocaustu Romů v Evropě 
a zejména v Protektorátu Čechy a Morava. 
Vstup volný

15. 3. / ÚT / 18.00 h
JAK VZNIKALY STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 
Přednáška k výpravné výstavě „Staré pověsti české“ s jejím autorem PhDr. Petrem Maškem                           
z Národního muzea v Praze. 
Vstupné: 20 Kč

19. 3. / SO / 9.00 - 17.00 h
VELIKONOČNÍ TRHY V MUZEU
Tradiční velikonoční jarmark opět nabídne nejrůznější pochutiny, čaje, koření, bytové doplňky, 
hračky, čokoládovou dílnu, módní doplňky, knihy i LP desky. Ve Smetanových sadech budou na 
děti čekat jarní mláďátka, ovce, kozy nebo koníci na povození. 
Vstupné: 20 Kč

19. 3. / SO / 9.00 - 16.00 h
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Tvořivá dílna pro děti s velikonoční tematikou.
Vstupné: 20 Kč

23. 3. / ST / 16.00 h
MUZEUM ČTE DĚTEM
Četba s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč

23. 3. / ST / 17.00 h
PRAVČICKÁ BRÁNA – SYMBOL ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Přednáška RNDr. Zuzany Vařilové, Ph.D., o největší pískovcové bráně v Evropě a symbolu Českého 
Švýcarska, o jejím vzniku, dlouhodobém geologickém průzkumu i jejím možném ohrožení. 
Vstup volný

24. 3. / ČT / 17.00 h
ZLOMENÁ KŘÍDLA
Vernisáž putovní výstavy, která přibližuje osudy amerických letců sestřelených nad územím 
dnešní České republiky v době druhé světové války. 
Vstup volný

29. 3. / ÚT / 17.00 h
LUKÁŠ HOUDEK – UMĚNÍ ZABÍJET, UMĚNÍ DOSÍDLIT
Vernisáž dvou výstav fotografa Lukáše Houdka. „Umění zabíjet“ rekonstruuje vybrané masakry 
německého obyvatelstva v Československu v roce 1945. „Umění dosídlit“ je zaměřeno na proces 
osidlování pohraničí po odsunu Němců. 
Vstup volný

30. 3. / ST / 17.00 h
CESTY DO MINULOSTI – DOBA LUCEMBURSKÁ
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., na téma cesty Jana Lucemburského na český trůn.  
Úvodní přednáška cyklu „Cesty do minulosti“. 
Vstup volný

31. 3. / ČT / 17.00 h 
KAREL PLECHAČ - ZEMĚ, LIDÉ, HORY
Vernisáž výstavy „Země, lidé, hory“  z cest horolezce, cestovatele a fotografa Karla Plechače                            
k nejvyšším světovým vrcholům. 
Vstup volný
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výstavy

od 8. 3. do 22. 5. 
HOLUBÍ POŠTA
Výstava o fenoménu, který ve své době představoval jedno z nejrychlejších informačních spojení. 
Holub coby doručovatel zpráv našel konkurenci až v Morseově telegrafu. I dnes má ale poštovní 
holub své příznivce. Pořádáno ve spolupráci s Poštovním muzeem.

od 16. 3. do 22. 5.
GENOCIDA ROMŮ V DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Putovní výstava z Muzea romské kultury přibližuje téma holocaustu Romů v Evropě a zejména                 
v Protektorátu Čechy a Morava. 

od 25. 3. do 22. 5.
ZLOMENÁ KŘÍDLA
Výstava přibližuje osudy amerických letců sestřelených nad územím dnešní České republiky                     
v době druhé světové války.

od 30. 3. do 22. 5.
LUKÁŠ HOUDEK - UMĚNÍ ZABÍJET, UMĚNÍ DOSÍDLIT
Dvě výstavy fotografa Lukáše Houdka:  „Umění zabíjet“ rekonstruuje masakry německého 
obyvatelstva v Československu v roce 1945 a „Umění dosídlit“ je zaměřeno na proces osidlování 
pohraničí po odsunu Němců. 

od 1. 4. do 5. 6.  
KAREL PLECHAČ - ZEMĚ, LIDÉ, HORY
Průřezová výstava z cest horolezce, cestovatele a fotografa Karla Plechače k nejvyšším světovým 
vrcholům.

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 i zdrojem potravy celé řadě 
živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je také vázána existence řady 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 1. 5. 
MINERÁLY MOSTECKÉ PÁNVE 
Výstava představující minerály severočeské hnědouhelné pánve prostřednictvím 
mikrofotografií Petra Fuchse, doplněná o exponáty z muzejních i soukromých sbírek. 

do 3. 7.
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Legendu o Přemyslu Oráčovi ze Stadic a další Staré pověsti české zhmotňuje výpravná výstava, 
hravou formou přibližující 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 2. 3. do 3. 4. 
VÝTVARNÝ ATELIÉR DDM
Výstava kreseb účastníků výtvarného kurzu, pořádaného v DDM Ústí nad Labem pod vedením 
Mgr. Jany Petrusové.

od 1. 3. do 3. 4. 
EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA
Památky na městskou policii před rokem 1930.
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


