
PROGRAM ŘÍJEN 2017
přednášky, vernisáže a jiné akce

1. 10. / NE / 9.00–16.00 hod. 
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT – NÁŠ MILÁČEK 
Výstava drobného zvířectva, využití psů a koček při zooterapii. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem. 
Vstupné 20 Kč

1. 10. / NE / 10.00–16.00 hod. 
MYKOLOGICKÝ DEN 
Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna PaedDr. Jiřího Rotha. Možnost přinést vlastní houby                           
k určení.
 Vstupné 20 Kč 

3. 10. / ÚT / 9.00–17.00 hod. 
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 
Program přednášek, vystoupení a komentovaných prohlídek (autorské čtení O. Sieberta, přednášky                             
o Českém středohoří s J. Svobodou, exkurze do knihovny, společenské hry, trénování paměti, a další). 
Program je nejen pro seniory. 
Vstupné: nad 60 let vstup zdarma, ostatní 50/30 Kč, navíc pro seniory káva/čaj a zákusek 10 Kč 

3.–6. 10. / ÚT–PÁ / 9.00–18.00 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

3. 10. / ÚT / 18.00–20.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA – AKVARELOVÉ PASTELKY
Doprovodný program k výstavě „Historie neobyčejné tužky“. Účastníci si pod vedením lektorky Evy Císařové 
vyzkouší kreslení akvarelovými pastelkami. V roli modelů se představí předměty z muzejních sbírek, 
pastelky věnovala firma KOH-I-NOOR Hardtmuth. a.s. Maximální počet účastníků je 10, nutná registrace 
předem www.vstupenkyusti.cz. Vstupné 100 Kč

4. 10. / ST / 16.30 hod. 
VÝTVARNÝ KLUB SENIORŮ
Vernisáž výstavy kreseb a maleb členů Výtvarného klubu seniorů při DDM v Ústí nad Labem. Vstup volný  

10. 10. / ÚT / 18.00 hod.
VELKÁ OPERETA NA MALÉM JEVIŠTI
Pěvecké a taneční vystoupení souboru BEL CANTO s melodiemi F. Lehára, E. Kálmána, O. Nedbala, J. Beneše 
a R. Frimla. Vstupné 30 Kč

17. 10. / ÚT / 17.00 hod.
SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI
Vernisáž výstavy o odpůrcích nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945. Vstup volný

18. 10. / ST / 17.00 hod.
ZRCADLENÍ NĚMECKA / vernisáž výstavy
Zrcadlo se stává pilířem mezi minulostí a přítomností tím nastavuje další rozměr pohledu a cestu ke zdárné 
budoucnosti. Vystavené fotografie F. G. Hegewalda a Š. Prušákové jsou doplněny o dvojjazyčné příběhy, 
které dokreslují význam projektu. Akci pořádá Collegium Bohemicum za podpory Česko–německého 
fondu budoucnosti. Vstup volný

19. 10. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM 
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte Martina Kaucká. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma 

19. 10. / ČT / 17.00 hod.
KRÁL IRONIE – VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA KARLA (CHARLIE) SOUKUPA
Literární a hudební večer věnovaný legendárnímu písničkáři českého undergroundu. Večerem provází 
František (Čuňas) Stárek a Luděk Marks. Vstupné 20 Kč

21. 10. / SO / 10.00–16.00 hod.
DEN ARCHEOLOGIE
Podruhé se muzeum připojí k celosvětovému Dni archeologie. Tentokrát bude tématem středověk. 
Návštěvníci se mohou těšit na skupinu historického šermu Honesta, přednášku o hradech a husitech                         
a nezapomeneme ani na ty nejmenší. Vstupné 50/30 Kč

24. 10. / ÚT / 16.30 hod.
PLAVBA S LABSKOU KRÁLOVNOU 
Dětský program inspirovaný ústeckými pověstmi se tentokrát odehraje na lodní palubě. Řeka Labe 
poskytne autentickou kulisu mýtickým příběhům z dávné minulosti. Děti čekají kvízy, soutěže, tvoření                                           
a promítání animovaných pohádek. Rezervace na www.muzeumusti.cz. Loď odplouvá z mola u hlavního 
nádraží v 16:30 do Dolních Zálezel a zpět (plavba trvá do 19.20 hod.). 
Vstupné: dospělí 42 Kč, děti 6-15 let 50%, do 6-ti let zdarma. Další kategorie dle tarifu DÚK. 

25. 10. / ST / 17.00 hod.
ZA METEOROLOGICKÝMI OBRAZCI ZDEŇKA KOŠKA
Komentovaná prohlídka části výstavy věnované meteorologickým obrazců, které vznikly mezi léty                             
1990–1992 a jsou ojedinělým výtvarným projevem. Vzhledem k formě jejich vzniku jsou řazeny do umění 
art brut. Výstavou provádí spisovatel a kurátor umění PhDr. Jaromír Typlt. Vstupné 50/30 Kč

26. 10. / ČT / 10.00–12.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA – AKVARELOVÉ PASTELKY / podzimní prázdniny v muzeu
Doprovodný program k výstavě „Historie neobyčejné tužky“. Účastníci si pod vedením lektorky Evy Císařové 
vyzkouší kreslení akvarelovými pastelkami. V roli modelů se představí předměty z muzejních sbírek, 
pastelky věnovala firma KOH-I-NOOR Hardtmuth. a.s. Maximální počet účastníků je 10, nutná registrace                           
předem na www.vstupenkyusti.cz. Vhodné pro děti 4. až 9. tříd ZŠ. Vstupné 100 Kč
 

26. 10. / ČT / 17.00 hod.
KONCEPTY LUTERSKÉ IKONOGRAFIE
Přednáška na téma výkladu ikonografie založenému na příkladech uměleckých děl ze severozápadních 
Čech v historickém kontextu jejich vzniku. Přednášejícími jsou prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.  a PhDr. 
Michaela Hrubá, Ph.D. Pátý díl cyklu „Reformace – myšlenky, osobnosti. Otázky a problémy.“  Vstupné 20 Kč

27. 10. / PÁ / 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
Tvořivá dílna pro děti s podzimní tematikou. Vstupné 30 Kč

31. 10. / ÚT / 18.00 hod.
OPERA VĚČNĚ ŽIVÁ 
Koncert k poctě prof. Jitky Švábové. Účinkují sólisté souboru BEL CANTO a hosté. Vstupné 30 Kč

1. 11. / ST / 17.00 hod.
PETER R. FISCHER – OKAMŽIKY DČNK / vernisáž výstavy
Fojtovský rodák a fotograf Peter R. Fischer žije od roku 2008 v Drážďanech. On sám popisuje své obrazy 
jako „ Fotografie každodenní samozřejmosti“. Vystaveny budou jeho momentky z předešlých ročníků Dnů 
české a německé kultury.  Akci pořádá Collegium Bohemicum  za finanční podpory Goethe-Institutu v ČR a 
Ministerstva kultury ČR. Vstup volný

1. 11. / ST / 18.00 hod.
PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ S ROMANCÍ
V průběhu koncertu zazní skladby od renesance po současnost. Hostem večera bude Teplický komorní sbor 
pod vedením Pavly Sedlákové. Vstupné 100/50 Kč

výstavy
od 3. 10. do 15. 10. 
TEN DRUHÝ ŽIVOT
Výstava fotografií z misí armády ČR přibližuje každodenní život českých vojáků během zahraničních operací. 
Fotografie zavedou návštěvníky do zemí, kde i obyčejný den je plný napětí a odvahy. Výstava je k vidění ve 
vstupní hale muzea.

od 18. 10. do 19. 11. 
SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI
Výstava o odpůrcích nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945. Ve spolupráci                                        
s Ackermann Gemeinde a Collegium Bohemicum.

od 19. 10. do 30. 11. 
ZRCADLENÍ NĚMECKA
Zrcadlo ve tvaru Německa otvírá dveře do uzavřeného prostoru. Autoři projektu německý fotograf Frank 
Gerald Hegewald a v Německu dlouhodobě žijící česká umělkyně Šárka Prušáková vytvořili soubor fotografii 
s příběhem, které netradičním způsobem zpracovávají mnohdy nedotknutelná témata. Pořádá Collegium 
Bohemicum za podpory Česko–německého fondu budoucnosti. 

do 16. 11. 
HISTORIE NEOBYČEJNÉ TUŽKY
Interaktivní výstava o vývoji písma, psacího náčiní a vynálezu grafitové tužky obohacená o část sbírky 
historických a raritních tužek Emanuela Petráně. Partnerem výstavy je KOH-I-NOOR Hardtmuth, a.s.

do 26. 11. 
ZDENĚK KOŠEK – ŽIVOT V 360°
Retrospektivní výstava představující průřez tvorbou ústeckého malíře Zdeňka Koška (od jeho kresebných 
počátků, přes množství olejomaleb inspirovaných životem a počasím až k světově uznávaným 
meteorologickým obrazcům), který svým dílem přesáhl lokální hranice a dostal se až do mezinárodních 
sbírek art brut.

do 3. 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. 
KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM 
Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause Horstmanna-Czecha. 

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. 

od 3. 10. do 29. 10. / klubovna
VÝTVARNÝ KLUB SENIORŮ
Výstava kreseb a maleb členů Výtvarného klubu seniorů Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem.  

od 3. 10. do 29. 10. / exponát měsíce října
KAŽDÝ STŘÍPEK MÁ SVÉ MÍSTO
Z výzkumů v terénu přivezou archeologové desítky či stovky keramických zlomků, ze kterých se po 
hodinách mravenčí práce někdy podaří slepit (téměř) celou nádobu.

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., mimo státní svátky
KNIHOVNA | otevřeno úterý–pátek, 9.00–17.00 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

 ŘÍJEN


