
PROGRAM ZÁŘÍ 2019
přednášky, vernisáže a jiné akce

1. 9. / NE / 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod. / Masarykovo zdymadlo
700 LET NAD VODOU
Mimořádné okružní plavby do Církvic a zpět osobní lodí od plavební komory Masarykova 
zdymadla s programem zaměřeným na fenomén hradu Střekova. Plavby zajišťuje úřad 
Ústeckého kraje, hrad Střekov a Muzeum města Ústí nad Labem. Jízdné dle tarifu 
integrované dopravy možno zakoupit na lodi
3. 9. / ÚT / 16.00 hod.
K3 – GRAFICKOU CESTOU
Vernisáž výstavy obrazů Ludmily Kalábové, Hany Kejzlarové a Jaroslavy Kordové, 
posluchaček U3V (Univerzity třetího věku). Práce vznikaly v grafické dílně pod laskavým 
vedením Mgr. Aloise Kračmara. Vstup volný
6. 9. / PÁ / 10.00–18.00 hod.
9. ÚSTECKÝ DEN PORCELÁNU
Český porcelán slaví 155. výročí. Tradiční porcelánové trhy se širokým sortimentem 
užitkového i dekorativního porcelánu z dílen společnosti Český porcelán, a. s. Dubí 
a Royal Dux Duchcov. Vstupné 20 Kč s hrnkem v ceně
17. 9. / ÚT / 17.00 hod.
NEUVĚŘITELNÝ SVĚT PRVNÍCH ZEMĚDĚLCŮ
Vernisáž interaktivní výstavy představující život našich předků před 7000 lety. Kromě 
unikátních exponátů, zapůjčených z několika muzeí, budou k vidění trojrozměrné 
modely a repliky nástrojů. Některé dovednosti prvních zemědělců si návštěvníci budou 
moct sami vyzkoušet. Vstup volný
18. 9. / ST / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte Martina Pospíšilová. 
Vstupné děti 20 Kč, doprovod zdarma
18. 9. / ST / 17.00 hod.
SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ VII.
Jan Amos Komenský – myslitel v síti učené korespondence. Přednáška jej představí  jako 
učence a náboženského myslitele, který usiloval o univerzální reformu vědění i nápravu 
vzdělání, náboženství a politiky. Přednáší: PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (FLÚ AV ČR). 
Vstupné 20 Kč
21. 9. / SO / 11.00–18.00 hod.
FENOMÉN UZDRAVENÍ 
Dokumentární film líčí události po roce 1949, jak se vyvíjelo dílo Bruno Gröninga po jeho 
odchodu domů a v jak velké míře se i dnes dějí pomoci a uzdravení duchovní cestou  
nezávisle na náboženském vyznání, barvě pleti a kultuře. (Německo, 2003, 240 min.,                 
2 přestávky). Vstup volný
26. 9. / ČT / 17.00 hod.
JAN DINGA – NÁVRAT
Vernisáž výstavy obrazové tvorby malíře, který se do Ústí vrací jako do místa spojeného 
se vzpomínkami na dobu studií. Jeho zralá tvorba je oslavou kosmických sil v kontrastu 
s elementárními přírodními reáliemi, jako jsou kapky rosy, krystaly, lastury a kameny.  
Vstup volný
1. 10. / ÚT / 9.00–17.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Den plný přednášek a komentovaných prohlídek. Nebude chybět 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
5. 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 cca 4 km. 
Kontaktní informace M. Kaucká, tel.: 774 843 083. Vstup volný
6. 10. / NE / 9.00–16.00 hod.
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT – NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem. 
Vstupné 50/30 Kč
6. 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. Vstupné 50/30 Kč

výstavy
od 14. 9. do 31. 12. 
CESTA MĚSTA 770 LET
Výročí první písemné zmínky o Ústí připomíná série výstav ve veřejném prostoru: 
KŘIŽOVATKA CEST (Hlavní vlakové nádraží ČD), MĚSTO V MUZEU (ústecké muzeum, 
Masarykova ul.), MAPY MĚSTA (OC Forum), HRADBY MĚSTA (v ulicích centra)                                                
a CESTA MĚSTA (Ředitelství PČR, Revoluční ul.). Výstavní projekt byl podpořen 
Magistrátem města Ústí nad Labem.

od 18. 9. do 31. 12. 
NEUVĚŘITELNÝ SVĚT PRVNÍCH ZEMĚDĚLCŮ
Jak žili naši předci před 7000 lety, co jedli, jaké používali nástroje? Nejen na tyto otázky 
odpoví putovní interaktivní výstava. Kromě unikátních exponátů, zapůjčených z několika 
muzeí, budou k vidění trojrozměrné modely a repliky nástrojů. Některé dovednosti 
prvních zemědělců si návštěvníci budou moci sami vyzkoušet.

od 27. 9. do 3. 11. 
JAN DINGA
NÁVRAT
Výběr z obrazové tvorby malíře a výtvarného pedagoga, který vystudoval v první 
polovině 70. let na ústecké Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty. Do Ústí se 
vrací jako do místa spojeného se vzpomínkami na dobu studií a na svého učitele malíře 
Miroslava Proška. Jeho zralá tvorba je oslavou kosmických sil v kontrastu s elementárními 
přírodními reáliemi, jako jsou kapky rosy, krystaly, lastury a kameny.

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 13.10.
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 12. 1. 2020
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 ukáže symbol Ústecka v klasických i nečekaných podobách.  

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

od 4. 9. do 29. 9. / klubovna
K3 – GRAFICKOU CESTOU
Výstava obrazů Ludmily Kalábové, Hany Kejzlarové a Jaroslavy Kordové, posluchaček 
U3V (Univerzity třetího věku). Práce vznikaly v grafické dílně pod laskavým vedením 
Mgr. Aloise Kračmara.

od 3. 9. do 29. 9. / exponát měsíce září
PERLEŤOVEC VÝCHODNÍ
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otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00 hod.

KNIHOVNA | otevřeno  od úterý do pátku 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


