
PROGRAM ZÁŘÍ 2018
přednášky, vernisáže a jiné akce

31. 8. / PÁ / 18.00 hod.
KOZÁCI VLTAVY
Koncert folklórního pěveckého souboru na počest 205. výročí bitvy u Chlumce v roce 
1813. Zazní tradiční kozácké písně. Vstupné 50 Kč

4. 9. / ÚT / 17.00 hod.
25 LET SPOLU
Vernisáž jubilejní výstavy výtvarné skupiny „Spolu“ se sídlem v Ústí nad Labem, která 
slaví tento rok 25. výročí svého založení. Vstup volný

6. 9. / ČT / 17.00 hod.
JITKA LEWERENTZ – OBRAZY
Vernisáž výstavy obrazů ústecké malířky Jitky Lewerentz, rozené Kůsové. Vstup volný

7. 9. / PÁ / 10.00–18.00 hod.
8. 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 20 Kč s hrnkem v ceně

8. 9. a 9. 9. / SO–NE / 10.00–17.00 hod.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN
Doprovodný program k výstavě Svět kachlových kamen, komentované prohlídky 
v 10.00 a 15.00 hod., výtvarná dílna a aktivity pro děti. Vstupné 30 Kč, dílna 30 Kč.

11. 9. / ÚT / 17.00 hod.
 „SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN“ S JITKOU ŠREJBEROVOU
Výstavou představující vývoj kamnových kachlů a kachlových kamen v severozápadních 
Čechách od 14. do 20. století vás provede autorka výstavy Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D. 
Vstupné 50/30 Kč

18. 9. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ“ S VÁCLAVEM BERANEM
Unikátní výstavou představující zajímavosti intimního života zvířat vás provede její 
kurátor Mgr. Václav Beran. Vstupné 50/30 Kč

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

19. 9. / ST / 17.00 hod.  
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE VII.
Nejen rok 1848. Procházka dlouhým 19. stoletím, které významně ovlivnilo budoucí 
vývoj české společnosti. Přednášející: Mgr. Václav Houfek. Vstupné 20 Kč

25. 9. / ÚT / 17.00 hod
KABARET U ZTRACENÉHO ČASU
Písně, písničky, parodie a scénky z první republiky. Hudebně-dramatické a taneční 
vystoupení pěveckého spolku Bel Canto.  Vstupné 30 Kč

29. 9. / ČT / 17.00 hod.
PALMOVÝ OLEJ, PRALESY A ORANGUTAN
aneb i my můžeme pomoci… Přednáška s doprovodným programem o palmovém oleji  
a nebezpečích, která skrývá. Přednáší Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D. (Česká zemědělská 
univerzita v Praze a ZOO Ústí nad Labem). Vstupné 20 Kč

2. 10. / ÚT / 9.00–17.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Den plný přednášek a komentovaných prohlídek (přednáška o trpaslících, živá hudba, 
společenské hry, trénování paměti, a další). Bohatý program je nejen pro seniory.
Vstupné: nad 60 let vstup zdarma, ostatní 50/30 Kč, pro seniory káva/čaj a zákusek 10 Kč

výstavy

od 5. 9. do 4. 11.
25 LET SPOLU
Výtvarná skupina „Spolu“ se sídlem v Ústí nad Labem, slaví tento rok 25. výročí svého 
založení. Výstava se nesnaží o průřez či retrospektivu dlouholeté výtvarné činnosti - zahrnuje 
zejména obrazy, vytvořené různou technikou, drobné plastiky z hořického pískovce, ze dřeva
a keramiky, díla vytvořená v různých dobách uměleckého zrání, díla vytvořená rozmanitostí 
tvůrců.

do 9. 9. 
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 30. 9. 
MICHAEL BÍLEK – LIDÉ A HVĚZDY 
Výstava Michaela Bílka (*1942–†2015) představuje průřez jeho sochařskou tvorbou, zahrnuje 
rané práce v sádře, ale zejména dřevěné skulptury vytvářené z jilmového dřeva. Svým dílům, 
která nazýval „dřevěnými panáky“, se snažil vtisknout duši, respektive ve své tvorbě otiskl 
podstatné rysy lidské povahy. 

do 14. 10. 
SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN 
Výstava Oblastního muzea v Mostě představuje vývoj kamnových kachlů a kachlových 
kamen v severozápadních Čechách od 14. do 20. století. Svým rozsahem je výstava naprosto 
unikátní, vystavené exponáty pochází ze sbírek muzeí a památkových institucí z celého 
Ústeckého kraje. 

do 28. 10. 
MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ 
Interaktivní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci představuje záludnosti i pikantnosti 
intimního života zvířat, včetně neobyčejných způsobů rozmnožování a námluv. Nechybí 
zde dermoplastické preparáty, fotografie, včelí úly, živé exponáty i místnost věnovaná 
ústeckému orangutanovi Ňuňákovi.

do 28. 10. 
SEVERNÍ TERASA NEDOKONČENÁ 
Architektonický ateliér ústeckého Stavoprojektu (V. Krejčí, J. Fojt, M. Böhm, J. Gabriel, J. Burda, 
J. Zbuzek, J. Kvaš a další) začínal na projektu nového Mostu, zejména centra přesunutého 
města. Po vítězství v soutěži na obrovské sídliště Severní Terasa se ale soustředil na Ústí 
samotné. Výstavní projekt představí ústecké realizace i nikdy neuskutečněné plány. 

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

od 4. 9. do 30. 9. / klubovna
JITKA LEWERENTZ – OBRAZY
Výstava obrazů ústecké malířky Jitky Lewerentz, rozené Kůsové (*1951–†2006), žijící po 
srpnu 1968 trvale ve Spolkové republice Německo. Za svou tvorbu získala řadu ocenění, 
v roce 1984 např. Nadační cenu města Norimberk. Záměrem autorky bylo podle jejích 
vlastních slov pokusit se ve svých obrazech vyjádřit nejen sny, ale i realitu každodenního 
života.

od 31. 8. do 30. 9. / exponát měsíce září
PAMĚTNÍ DESKA DRAGOUNA JORDANA
Během bojů s francouzským vojskem v ulicích města Ústí nad Labem dne 31. srpna 1813 
padl rakouský dragoun Fridrich Jordan. Jeho památku připomínala od roku 1868 pamětní 
deska v Dlouhé ulici. Ta se ztratila v roce 1945, aby se nyní po 73 letech znovu objevila. Přijďte 
se seznámit do Muzea města Ústí nad Labem s jejím jedinečným příběhem.

uuuuuuuu     w w w . m u z e u m u s t i . c z

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00 hod.

KNIHOVNA | otevřeno  od úterý do pátku 9.00–17.00 hod.

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


