
PROGRAM ČERVENEC & SRPEN 2019
přednášky, vernisáže a jiné akce

25. 6. – 30. 8. / ÚT–NE / 9.00–18.00 hod. / LETNÍ ČÍTÁRNA
Letní čítárnu otevíráme letos již 25. června a využít ji můžete až do konce srpna.                       
Po oba měsíce budou na terase muzea připraveny stolky, židle, lehátka a knihovnička 
s časopisy pro děti i dospělé, k dispozici budou také stolové společenské hry. 
Společným tématem doprovodných přednášek je cestování.
3. 7. / ST / 17.00 hod. / STŘEDOHOŘÍ A JINÉ V OBRAZECH A KRESBÁCH
Vernisáž výstavy obrazů pana Václava Lepičovského s tématy krajin, městských                        
i interiérových zátiší a portrétů, olejomalby a perokresby. Vstup volný

6. 7. / SO / 10.00–23.00 hod. / KINEMATOGRAF 100
Historicky největší festival a pocta českému filmu bude symbolickým rozloučením                     
s tvorbou a distribucí klasických filmových pásů. Akce vychází z tradice Kinematografu 
bratří Čadíků. Ústecká „štace“ se za příznivého počasí uskuteční v atriu muzea,                            
za deště na Císařském sále.  
10.00–23.00 hod.  / VÝSTAVA 100
Instalace v atriu muzea připomene 100 let českého optického průmyslu 
symbolizovaného značkou Meopta. Vstup volný
18.00–18.45 hod.
VÝSTAVAMI SCHICHTOVA EPOPEJ A HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA
Komentované prohlídky výstav. Vstupné 50/30 Kč
19.00–19.30 hod. / FILMOVÉ ÚSTÍ 
Přednáška historika Martina Krska o významné roli města v dějinách české 
kinematografie. Vstup volný
19.30–21.15 hod. / MAGIE FILMOVÉ PROJEKCE 
Beseda s hosty a místními Rytíři filmového pásu (herec Tomáš Měcháček, režisér 
Marek Najbrt, producentka Kateřina Oujezdská aj.). Vstup volný
21.30 hod. / PROTEKTOR 
Projekce filmu Protektor (ČR 2009, 35mm, 98 minut, režie: Marek Najbrt, 7 x Český 
lev). Promítáno projektorem zn. Zeiss Ikon Phonobox z roku 1938. Vstup volný

10. 7. / ST / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod. / TRPASLÍCI V ATRIU
Doprovodné aktivity k výstavě, tvoření, soutěže, airbrush tetování. Vstupné 50/30 Kč
11. 7. / ČT / 17.00 hod. / JAK CHUTNÁ KONGO
Frederick Sukama o Demokratické republice Kongo. Přednáška je doplněna 
ochutnávkou tradičních afrických pokrmů a čajů. Vstupné 20 Kč
18. 7. / ČT / 17.00 hod. / ANTON G
Již tradiční letní koncert hudebního uskupení Anton G. Vstupné 20 Kč
23. 7. / ÚT / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod. / TRPASLÍCI V ATRIU
Doprovodné aktivity k výstavě, tvoření, soutěže, airbrush tetování. Vstupné 50/30 Kč
23. 7. / ÚT / 17.00 hod. / TAK JAKO V NEBI
Filmová projekce (Kay Pollak, Švédsko 2004). Film trochu jinak. Zamyšlení se 
nad obsahem uměleckého díla, jež by mohlo být objevováním sebe sama. 
S besedou – povídáním si o filmu i o tématech života, která nám film otevře,                                                                                 
s Doc. PhDr. Vladimírem Suchánkem, Ph.D. Vstupné 20 Kč
24. 7. / ST / 16.00 hod. / MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. 
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma
27. 7. / SO / 8.15 hod. / výlet do přírody
POZNEJTE LABSKÉ SVAHY
VÝLET ZA HMYZEM S MUZEJNÍM ENTOMOLOGEM
Sraz v 8:15 na autobusové zastávce Divadlo, v 8:22 odjezd na Novou Ves, autobus č. 9, 
dále pak Průčelskou roklí k MHD Brná. Délka kol. 6 km. 
Informace na emailu: novakova@muzeumusti.cz, telefon: 774 84 30 83. Vstup volný
6. 8.  / ÚT / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod. / TRPASLÍCI V ATRIU
Doprovodné aktivity k výstavě, tvoření, soutěže, airbrush tetování. Vstupné 50/30 Kč
8. 8. / ČT / 17.00 hod.
700x HRAD STŘEKOV – NEJROMANTIČTĚJŠÍ ZŘÍCENINA V OBRAZECH
Vernisáž výstavy k letošnímu jubileu 700 let od první zmínky o hradě ukáže symbol 
Ústecka v klasických i nečekaných podobách. Vstup volný
11. 8. / NE / 17.00 hod. / ROZLOUČENÍ S TRPASLÍKY
Přednáška Václava Houfka o významu trpaslíků pro Ústí nad Labem a zbytek světa. 
Vstupné 20 Kč
15. 8. / ČT / 17.00 hod. / ČESKÉ KORÁBY KUBÁNSKÝCH SILNIC
Zážitky z cest za českými auto-veterány na Kubu vypráví fotograf Vladimír Cettl. 
Vstupné 20 Kč

výstavy
od 9. 8. do 12. 1. 2020
700x HRAD STŘEKOV – NEJROMANTIČTĚJŠÍ ZŘÍCENINA V OBRAZECH
Ruina Střekova se pro svou „pohádkovou“ polohou vysoko nad řekou řadí k předním 
evropským ikonám romantismu. Výstava k letošnímu jubileu 700 let od první zmínky 
o hradě ukáže symbol Ústecka v klasických i nečekaných podobách.  

do 7. 7.
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 dočkala znovuobjevení ke stému jubileu republiky. Projekt byl realizován                                  
s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

do 7. 7.
„ŠICHTOVKA“ DNES
Výstava fotografií doplňující výstavu Schichtova epopej muzejního fotografa Jiřího 
Preclíka z areálu Schichtových závodů v průběhu let 2011–2018.

do 14. 7.
ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ!
Putovní výstava zabývající se soužitím Němců a Čechů v severních Čechách v letech 
1918–1945.

do 11. 8.
TRPASLÍCI
Výstava o historii trpaslíků od pravěku přes starověk a středověk až do současnosti. 
Zvláště je prezentován jejich výskyt na hradech Střekov a Blansko nebo v Mariánské 
skále v Ústí nad Labem.

do 8. 9.
ZDENĚK LYČKA – LABE, DUNAJ, ODRA
Putovní výstava fotografií vznikla z trilogie vodáckých cestopisů. Zdeněk Lyčka si 
splutím tří řek splnil cíl doplout na mořském kajaku z bývalého Československa do 
tří okolních moří – Severního, Černého a Baltského. Každá řeka má svá specifika 
a své jedinečné kouzlo, pro které stojí za to překonat desítky peřejí, zdymadel, 
přehrad a plavebních komor, často v nesnesitelné výhni nebo naopak v průtrži 
mračen, silném protivětru a vysokých vlnách od projíždějících parníků a nákladních 
kontejnerů, vydržet nálety milionů komárů a poznat lidi, kteří kolem žijí.

do 8. 9.
HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA
Sběratel Miloš Štěpán ve spolupráci s muzeem představí více než 200 projektorů 
a kamer různých filmových formátů a velikostí. K vidění bude i první kočovný 
kinematograf zn. Pathé Frères Paris Ústečana Josefa Hasenkopfa.

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

od 4. 7. do 1. 9. / klubovna
STŘEDOHOŘÍ A JINÉ V OBRAZECH A KRESBÁCH
Výstava obrazů  pana Václava Lepičovského s tématy krajin, městských i interiérových 
zátiší a portrétů,  olejomalby  a perokresby inspirované zejména krásou Českého 
středohoří, Prahy a francouzské Provence poskytnou krátké ztišení, zvnitřnění, 
zamyšlení a vytržení ze starostí každodenní rutiny života.

od 2. 7. do 28. 7. / exponát měsíce července
PETROGRAFICKÉ VÝBRUSY J. E. HIBSCHE

od 30. 7. do 1. 9. / exponát měsíce srpna
PROTEKTORÁTNÍ PAPÍROVÁ PLATIDLA A JEJICH MOTIVY
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otevírací doba
MUZEUM | otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00 hod.

KNIHOVNA | otevřeno úterý a čtvrtek, 10.00–16.00 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


