
PROGRAM ŘÍJEN 2018
přednášky, vernisáže a jiné akce

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

3.– 5. 10. / ST–PÁ / 9.00–17.00 hod.
KNIŽNÍ BAZAR „PŘINES – ODNES“
Leží vám doma nadbytečné kvalitní knihy, které nemáte sílu vyhodit? Chtěli byste za ně získat nějaké jiné, 
které jste ještě nečetli? Dojděte k nám na bazar a Vaše problémy s knihami budou vyřešeny. Vstup volný

4. 10. / ČT / 15.00 hod.
VZNIK REPUBLIKY A PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN
Přednáška zaměřená na postavení českých Němců a Čechů na severu Čech. Přednáška představí německou 
provincii vzniklou na našem území v širším kontextu evropského dění. Přednášející: Mgr. Jan Grisa                                  
(FF UJEP). Vstup volný

4. 10. / ČT / 16.00 hod.
1918: NA ÚSTECKU TO BYLO JINAK
Vernisáž putovní výstavy, která představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem a okolních 
oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo v centru země a všech oblastech osídlených 
českým obyvatelstvem. Vstup volný

6. 10. / SO / 10.00–16.00 hod.
DEN ARCHEOLOGIE
Již potřetí jsme připravili Den archeologie. Tentokrát se můžete těšit na práci s hlínou, drátování, malování 
kachlů, komentované prohlídky či přednášku o kamnařině. Vstupné 50/30 Kč

9. 10. / ÚT / 17.00 hod.
„SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN“ S JIŘÍM BELISEM
Výstavou představující vývoj kamnových kachlů a kachlových kamen v severozápadních Čechách od 14. do 
20. století vás provede kurátor výstavy PhDr. Jiří Belis. Vstupné 50/30 Kč

11. 10. / ČT / 17.00 hod.
FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR H. ECKERT
Vernisáž výstavy prezentující reprodukce historických fotografií ze sbírky Archivu hl. města Prahy, které 
pocházejí z dílny zakladatele významného pražského ateliéru „H. Eckert“ Jindřicha Eckerta a jeho nástupců 
v letech 1863–1926. Vstup volný

13. 10. / SO / 8.45 hod. / MHD Hlavní nádraží, Ústí nad Labem
MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Sběr hub v okolí obce Tašova. Sraz před obecním úřadem v Tašově v 9.15, případně odjezd autobusu č. 453 
od zastávky MHD Hlavní nádraží v Ústí nad Labem v 8.50. Na konci procházky určování hub s komentářem 
PaedDr. J. Rotha. Trasa je dlouhá okolo 6 km. Kontaktní informace M. Kaucká, tel.: 774 843 083. Vstup volný

14. 10. / NE / 9.00–16.00 hod.
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT – NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem. Vstupné 30 Kč

14. 10. / NE / 10.00–17.00 hod.
MYKOLOGICKÝ DEN V MUZEU 
Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna PaedDr. Jiřího Rotha. Možnost přinést vlastní houby                         
k určení. Od 11.00 hod. přednáška Mgr. Martina Kříže „Houby Českého středohoří“. Vstupné 30 Kč

16. 10. / ÚT / 19.00 hod.
BENDŮV KOMORNÍ ORCHESTR 
Vzpomínkový koncert BKO k 25. výročí úmrtí zakladatele orchestru dr. Z. Vodáka je spojen se křtem nového 
CD, na kterém vycházejí tři klasicistní dvojkoncerty neobvyklého obsazení - Vaňhalův koncert pro housle                  
a cembalo dokonce ve světové premiéře. Vstupné 100 Kč

18. 10. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog.
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

23. 10. / ÚT / 17.00 hod. 
O ÚZEMNÍM PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM
Beseda s městským architektem Ing. arch. Vladimírem Charvátem o současném stavu zpracování nového 
územního plánu města. Vstupné 20 Kč

24. 10. / ST / 17.00 hod.
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE VIII.
První československá republika (1918-1938). Velká válka mnohé nenávratně změnila – doma i ve světě. Češi 
a Slováci měli vlastní stát, ideály a smělé plány. Početná německá a maďarská menšina se s jeho existencí 
ale jen neochotně smiřovala. První ČSR byla slušným státem, byť ani zdaleka ne dokonalým. Přednášející:                     
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (FF UJEP). Vstupné 20 Kč

 

24. 10. / ST / 19.00 hod.
MONUMENTÁLNÍ TOPOGRAFIE
Vernisáž výstavního projektu Monumentální topografie, který vznikl při příležitosti oslav 25 let založení 
Fakulty umění a designu UJEP. Vstup volný

30. 10. / ÚT / 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
Tvořivá dílna pro děti s podzimní tematikou. Vstupné 30 Kč

výstavy
od 5. 10. do 24. 10.
1918: NA ÚSTECKU TO BYLO JINAK 
Patnáct výstavních panelů expozice představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem                                  
a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo v centru země a všech oblastech 
osídlených českým obyvatelstvem.

od 12. 10. do 30. 12.
FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR H. ECKERT
Výstava prezentuje reprodukce historických fotografií ze sbírky Archivu hl. města Prahy, které pocházejí 
z dílny zakladatele významného pražského ateliéru „H. Eckert“ Jindřicha Eckerta a jeho nástupců v letech 
1863–1926.

od 25. 10. do 6. 12.
MONUMENTÁLNÍ TOPOGRAFIE
Výstava Topografie budoucnosti nabídne pohled na mapování vizuálních a materiálních trendů a tendencí 
nacházejících se za horizontem současnosti, Topografie nápravy je pak vizuální metaforou devastace 
regionu severních Čech a reflexí její postupné proměny, nápravy.

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 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 30. 12.
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 30. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM
Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha.

do 13. 1. 2019
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.

od 2. 10. do 28. 10. / klubovna
PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ GRAFIKA
Jedinečný soubor 18 grafických listů z roku 1919 reprezentuje slavná jména, jako M. Švabinský, V. Stretti,                
A. Kašpar, J. Konůpek, Z. Braunerová a mnozí další.

od 2. 10. do 28. 10. / exponát měsíce října
KOZLÍČEK MORIMUS FUNEREUS
Kozlíček Morimus funereus Mulsant, 1862, je jedním z nejkrásnějších příslušníků početné čeledi tesaříkovitých 
brouků. Ve starší české literatuře byl poeticky nazýván „smutnilem višňovým“. Tento mediteránní druh 
se běžně vyskytuje na jihu Evropy a na Balkáně, nejblíže České republice jej lze vzácně nalézt na jižním 
Slovensku při hranicích s Maďarskem. Nálezy v ČR jsou velmi sporadické a s největší pravděpodobností se 
jedná o zavlečené exempláře na dováženém bukovém dřevě.

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

MUZEUM | otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00 hod.
KNIHOVNA | otevřeno úterý–pátek, 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

 ŘÍJEN


