
PROGRAM PROSINEC 2018
přednášky, vernisáže a jiné akce

2. 12. / NE / 17.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
Vánoční koncert na adventní neděli s taneční produkcí. Na klavír bude doprovázet známá 
ústecká osobnost Vladimír Gončarov svou ženu Innu Davidenko, večerem protančí děti 
a hosté z baletního studia YMCA a Severočeského divadla. Vstupné 150/100 Kč

6. 12. / ČT / 17.00 hod. 
LEGENDA O SV. MIKULÁŠI 
Nositel projektu LIFE´N´PLAY 2018 Bateau, z. s., uvádí benefiční představení 
dramaterapeutické skupiny, divadelní hru Legenda o sv. Mikuláši na motivy Jakoba 
Streita. Součástí akce bude křest knihy „Sbírka úvah“ s podtitulem „Musí pršet tak akorát“. 
Vstupné dobrovolné

8. 12. / SO / 9.00–17.00 hod.
VIII. ADVENTNÍ TRHY V MUZEU
Tradiční předvánoční jarmark plný originálních výrobků a inspirací na dárky. V nabídce 
budou hračky, módní doplňky, vánoční ozdoby, adventní věnce, šperky, keramika, 
textilní výrobky, přírodní kosmetika, bylinky, bytové doplňky a pro posilnění také teplé 
občerstvení i vánoční pečivo. Vstup volný

8. 12. / SO / 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
VÁNOČNÍ DÍLNA
Tvořivá dílna pro děti s vánoční tematikou. Vstupné 30 Kč

11. 12. / ÚT / 15.30 hod.
KŘEST ÚSTECKÉHO KALENDÁRIA 1918
Křest historické publikace ředitele Archivu města Ústí nad Labem Petra Karlíčka,                        
který zmapoval den po dni celý rok 1918, tak jak probíhal v Ústí nad Labem. V 15.30 hod. 
začíná akce na Lidickém náměstí a v 16.00 pokračuije v ústeckém muzeu. Vstup volný

12. 12. / ST / 17.00 hod.
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE X.
Ztracené iluze roku 1968 pohledem historika i očima pamětníků. 
Přednášející: PhDr. Jaroslav Rokoský. Vstupné 20 Kč

13. 12. / ČT / 17.00 hod.
NAROZENÍ KRISTA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ - GLORIA IN EXCELSIS DEO
Přednáška o narození Krista ve středověkém evropském i českém umění bude 
doprovozena bohatým obrazovým materiálem, na kterém bude vysvětlen vývoj tohoto 
námětu i jeho význam pro křesťanské umění. Přednášející: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, 
Ph.D., DSc. (FF UJEP, prorektor UK). Vstupné 20 Kč

14. 12. / PÁ / 17.00 hod.
KŘEST AUDIOKNIHY „NEZNÁMÍ HRDINOVÉ MLUVILI I NĚMECKY“
Křest audioknihy historika Martina Krska „Neznámí hrdinové mluvili i německy“ z Edice 
ČT nakladatelství Albatros. Dramatické příběhy odpůrců nacismu z Československa 
načetl herec Národního divadla v Brně Ondřej Novák. Křest doprovodí poslech ukázky              
a diskuze s autorem nad sklenkou. Vstup volný

15. 12. / SO / 10.00–15.00 hod.
DEN S DLOUHONOHÝMI SKŘÍTKY
Na děti čekají soutěžní a tvořivá stanoviště a promítání pohádky po celý den. V 10.00                 
a 13.30 hod. proběhne křest nové animované pohádky. Dáreček od skřítků pro každého. 
Vstup volný

18. 12. / ÚT / 17.00 hod.
VYHNANÍ. UPRCHLÍCI Z TRENTINA
Vernisáž italské výstavy „VYHNANÍ. Uprchlíci z Trentina“ přibližuje osud obyvatel bojové 
linie na italské frontě první světové války nuceně přesídlených do Čech a Moravy, včetně 
Ústí nad Labem. Vstup volný

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

20. 12. / ČT / 17.00 hod.
VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ TROUBENÍ
Mladí myslivečtí trubači z Ústí nad Labem, Jirkova a Šluknova pod vedením svých 
učitelek přednesou lovecké znělky i skladby vánoční. Pořádá Českomoravská myslivecká 
jednota. Předprodej na OMS ČMMJ a v pokladně muzea. Vstupné 150 Kč

výstavy
od 4. 12. do 30. 12.
100 LET OD VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Putovní výstava přináší rozsáhlý přehled všech hlavních událostí kolem roku 1918, 
provázejících vznik republiky v regionu dnešního Ústeckého kraje.

od 5. 12. do 3. 2. 2019
OD STALINGRADU DO PRAHY
Výstava mapující bojovou cestu sovětských vojáků z jednotek, které se podílely na bitvě 
u Stalingradu a které zároveň došly v květnu 1945 do Prahy. Výstava připomene také 
jejich účast na osvobození Ústecka.
od 19. 12. do 27. 1. 2019
VYHNANÍ. UPRCHLÍCI Z TRENTINA
Výstava „VYHNANÍ. Uprchlíci z Trentina“ z italského pohledu představuje českému 
diváku neznámou kapitolu Velké války, která se ale dotkla historie rodin a obcí v Čechách 
a na Moravě. 24. května 1915 Itálie vypovídá válku Rakousku-Uhersku a do zázemí 
mocnářství včetně Ústí nad Labem je evakuováno více než 70 tisíc obyvatel Trentina, 
tehdejší rakouské provincie, dnes náležící Itálii. Autor: historické sdružení „Laboratorio 
di storia di Rovereto“.
do 2. 12.
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 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 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.
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.
do 13. 1. 2019
PROBUZENÍ A PROTEST. PRAHA, BERLÍN, LIPSKO, DRÁŽĎANY 1968
Putovní výstava o roce 1968 v Německé demokratické republice a o východoněmeckých 
reakcích na potlačení pražského jara. Připravil Goethe-Institut ve spolupráci se Saskou 
akademií umění.
do 30. 6. 2019
SCHICHTOVA EPOPEJ
Dvě desítky velkoplošných pláten se zlomovými okamžiky české státnosti nechali                                  
k desátému výročí vzniku Československa namalovat němečtí továrníci z Ústí nad 
Labem Georg a Heinrich Schichtovi. Kopie pak darovali všem školám v republice. Některé                
z motivů dodnes platí za ikonické obrazy našich dějin, aniž by přetrvalo povědomí 
o jejich původu. Totálně zapomenutá a zčásti ztracená Schichtova epopej se dočká 
znovuobjevení ke stému jubileu republiky. Projekt byl realizován s finanční podporou 
Ministerstva kultury ČR. 
od 4. 12. do 30. 12. / klubovna
MEDAILONKY NEVIDOMÝCH A ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 
Výstava uměleckých fotografií spolu s životními příběhy nevidomých a zrakově 
postižených klientů TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s.  Výstava má ukázat, že i lidé                      
s postižením zraku jsou velmi inspirativní a mají silného a nezlomného ducha.
od 4. 12. do 30. 12. / exponát měsíce prosince
ČESKOSLOVENSKÉ A PROTEKTORÁTNÍ BANKOVKY 1918–1945

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.

Během vánočních svátků je muzeum zavřeno: 24., 25., 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019
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


