
PROGRAM LEDEN 2020
přednášky, vernisáže a jiné akce

6. 1. / PO / 17.00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Oblastní charita Ústí nad Labem a ZUŠ Evy Randové vás srdečně zvou 
na Tříkrálový koncert, který již pátým rokem zahájí v Ústí nad Labem 
konání tradiční Tříkrálové sbírky.
Vstupné dobrovolné

9. 1. / ČT / 17.00  
KRESBY MIROSLAVA HOURY
Vernisáž výstavy kreseb z díla významné osobnosti ústeckého 
kulturního života druhé poloviny 20. století.
Vstup volný

16. 1. / ČT / 17.00
OBCHODOVÁNÍ V SRDCI EVROPY
Vernisáž výstavy o československo-německých hospodářských 
vztazích v letech 1918–1992 představuje ve výpovědi archivních 
dokumentů obchod jako prostředek mocenských zápasů                                                         
i vzájemného porozumění. 
Vstup volný

23. 1. / ČT / 16.00 
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. 
Vstupné děti 20 Kč, doprovod zdarma

23. 1 / ČT / 16.00
DĚTI NEPŘÍTELE?
Beseda s pamětnicí a komentovaná prohlídka s autorem výstavy.
Ústečanka Kristina Hostašová bude vyprávět o svém nelehkém osudu 
dítěte z česko-německé rodiny. Na svět přišla za války. Maminka, 
Češka, skončila v nacistickém koncentráku, náhradní rodiče, Němci, 
v odsunu. Následně výstavou mapující toto málo probádané téma 
provede její autor Michal Korhel z Filozofické fakulty Univerzity                              
J. E. Purkyně.
Vstupné 50/30 Kč

29. 1. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „700x STŘEKOV“ 
S MARTINEM KRSKEM
Výstavou představující hrad Střekov v klasických i nečekaných 
podobách vás provede její kurátor Mgr. Martin Krsek.
Vstupné 50/30 Kč

30. 1. / ČT / 17.00
LEOPOLD PÖLZL – ŽIJÍ VE TMĚ 
Křest knihy reportáží dlouholetého ústeckého starosty Leopolda 
Pölzla z roku 1928 zabývajících se bytovou nouzí v Ústí nad Labem.
Vstup volný

výstavy
od 17. 1. do 15. 3. 
OBCHODOVÁNÍ V SRDCI EVROPY
Výstava o československo-německých hospodářských vztazích                           
v letech 1918–1992 představuje ve výpovědi archivních dokumentů 
obchod jako prostředek mocenských zápasů i vzájemného 
porozumění. Také v éře České republiky zastává Německo pozici 
nejvýznamnějšího obchodního partnera. Projekt připravil Národní 
archiv České republiky ve spolupráci se Spolkovým archivem 
Spolkové republiky Německo.

do 5. 1.
TŘICET LET (1989–2019)
Výstava připomínající události roku 1989 v Severočeském kraji                      
a různé aspekty života v ČSSR před sametovou revolucí vznikla na                 
FF UJEP a byla spolufinancována magistrátem města Ústí nad Labem.

do 5. 1.
NEUVĚŘITELNÝ SVĚT PRVNÍCH ZEMĚDĚLCŮ
Interaktivní výstava o životě našich předků před 7000 lety. Kromě 
unikátních exponátů, zapůjčených z několika muzeí, jsou k vidění 
trojrozměrné modely a repliky nástrojů. Některé dovednosti prvních 
zemědělců si návštěvníci mohou sami vyzkoušet.

do 26. 1.
DĚTI NEPŘÍTELE?
Výstava představuje nelehké osudy dětí narozených z česko-
-německých vztahů, ale i jiných podobných okrajových skupin 
obyvatel poválečného Československa. Výstava Filozofické fakulty 
UJEP ve spolupráci s Universität Augsburg a Pamětí národa.

do 8. 3.
700x STŘEKOV
NEJROMANTIČTĚJŠÍ ZŘÍCENINA V OBRAZECH
Ruina Střekova se pro svou „pohádkovou“ polohu vysoko nad řekou 
řadí k předním evropským ikonám romantismu. Výstava k letošnímu 
jubileu 700 let od první zmínky o hradě ukazuje symbol Ústecka                        
v klasických i nečekaných podobách.

od 10. 1. do 1. 3. / klubovna
KRESBY MIROSLAVA HOURY
Výstava kreseb Miroslava Houry (1933–2006) představí výběr z díla 
významné osobnosti ústeckého kulturního života druhé poloviny        
20. století.

od 2. 1. do 2. 2. / exponát měsíce ledna
DAGUERROTYPIE
Nově objevené daguerrotypie se vystřídají ve vitríně exponátu 
měsíce.
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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


