
PROGRAM ČERVENEC & SRPEN 2017
přednášky, vernisáže a jiné akce

18.–21. 7. / ÚT–PÁ / 10.00–16.00 hod.
LETNÍ ČÍTÁRNA
Venkovní čítárna muzejní knihovny. Připraveno je posezení, knihovnička s vybranými 
tituly z fondu muzejní knihovny pro děti i dospělé, stolové společenské hry. Pro děti 
budou připraveny stolečky s materiálem a návody na tvoření. Po celý den bude 
přítomna knihovnice a zájemci mohou být provedeni po prostorách knihovny, 
včetně těch, které nejsou běžně přístupné.  
Vstup volný

DOPROVODNÝ PROGRAM LETNÍ ČÍTÁRNY:

18. 7. / ÚT / 17.00 hod.
JANEK A MARKÉTA CHLADOVI
Hrají k poslechu a třeba i k tanci. 
Vstupné 20 Kč

19. 7. / ST / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. 
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

19. 7. / ST / 17.00 hod.
KONRÁD Z WECHTY, 
ANEB CO ZBYLO ZE ZTRACENÉHO TRAMPSKÉHO VELKOFILMU
Fred Velinský komentuje nalezené záběry filmu, k němuž scénář napsal Kapitán Kid. 
Vstupné 20 Kč

20. 7. / ČT / 17.00 hod.
Z LITOMĚŘIC PROTI PROUDU LABE
Oldřich Doskočil představuje novou knihu s fotografiemi Pavla Rývy. 
Vstupné 20 Kč

21. 7. / PÁ /  17.00 hod.
ANTON GÜNTHER, KRUŠNOHORSKÝ PĚVEC
Přednáška Václava Houfka s hudebními ukázkami, na závěr zahraje hudební 
uskupení Anton G. 
Vstupné 20 Kč

22. 8. / ÚT / 17.00 hod.
ROMAN KOZÁK – MIHOTÁNÍ DUŠE V KLECI SVĚTA
Vernisáž výstavy kreseb a fotografií ústeckého výtvarníka, v 70. a 80. letech člena 
výtvarných skupin kolem ak. mal. Ladislava Lapáčka a Dana Richtera, představuje 
jeho současnou tvorbu. Dynamické a expresivní zpracování zdánlivě všedních témat 
nabízí nové pohledy a inspirace. 
Vstup volný 

1. 9. / PÁ / 10.00–18.00 hod.
7. ÚSTECKÝ DEN PORCELÁNU
Tradiční porcelánové trhy se širokým sortimentem užitkového i dekorativního 
porcelánu z dílen společnosti Český porcelán, a.s. Dubí a Royal Dux Duchcov. 
Vstupné 10 Kč s hrnkem v ceně
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výstavy

od 1. 8. do 24. 9. 
E. G. DOERELL – CESTY K OBRAZŮM
Kresby a studie romantického malíře Ernsta Gustava Doerella ze sbírek Muzea města 
Ústí nad Labem.

do 20. 7. 
ÚSTECKÝ FENOMÉN PORTA
RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉHO KRAJE 
Výstava je věnována 50. výročí vzniku jedinečného festivalu PORTA v Ústí nad 
Labem od jeho vzniku až po současnost. Připomíná jména vítězů, dobové fotografie, 
plakáty, Portýry a další dobové materiály. Součástí výstavy jsou i trofeje a artefakty 
spojené s nejstarší a největší soutěží tohoto žánru v naší republice. 

do 30. 9. 
ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ 
Výstava k 25. výročí založení Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně představuje zaměření fakulty, nejzajímavější výsledky a apeluje na potřebu 
pečovat o naši planetu. 

do 1. 10. 
MYSLIVOST A PŘÍRODA NA ÚSTECKU 
Výstava představuje jednotlivé druhy zvěře a jejich biologii, ale i historické pasti, 
významné trofeje z Ústecka či rozsáhlou sbírku loveckých tesáků. Připravila 
Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s Ing. Václavem Šuterou. 

do 31. 12. 
STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ 
Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad 
Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady                                     
i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví 
stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje. 

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

do 20. 8. / klubovna 
VÝSTAVA OBRÁZKŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „NAŠE MĚSTO“ 
Výstava obrázků soutěže „Naše město“, věnované pohádkové knize Labská královna. 
Autory obrázků jsou děti ze škol a školek v Ústí nad Labem, organizátorem soutěže 
je Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem ve spolupráci se Zdravým městem Ústí nad 
Labem. Výstava pokračuje u prostor ateliéru muzejní pedagogiky.

od 23. 8. do 1. 10. / klubovna 
ROMAN KOZÁK – MIHOTÁNÍ DUŠE V KLECI SVĚTA
Výstava kreseb a fotografií ústeckého výtvarníka, v 70. a 80. letech člena výtvarných 
skupin kolem ak. mal. Ladislava Lapáčka a Dana Richtera, představuje jeho současnou 
tvorbu. Dynamické a expresivní zpracování zdánlivě všedních témat nabízí nové 
pohledy a inspirace.

od 4. 7. do 30. 7. / exponát měsíce července
BRONZOVÁ SOCHA „VÍTĚZ“ OD SOCHAŘE JANA ŠTURSY

od 1. 8. do 3. 9. / exponát měsíce srpna
VÝZNAMNÉ LOKALITY ORCHIDEJÍ V ÚSTECKÉM OKRESE

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00 hod., mimo státní svátky

KNIHOVNA | otevřeno úterý a čtvrtek, 10.00–16.00 hod., 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


