PROGRAM ÚNOR 2020
výstavy

přednášky, vernisáže a jiné akce

1. 2. / SO / 9.00 / výlet okolo jezera Milada
ZIMNÍ VYCHÁZKA ZA PTÁKY DO MOKŘADŮ

Sraz na parkovišti na svahu jezera za trmickou teplárnou, 50.6472878N,
13.9735350E, trasa vycházky bude upřesněna podle aktuálního stavu
výskytu ptáků na jezeře a na stavu zamrznutí lokality. Teplé oblečení
a dalekohledy s sebou. Vede: Mgr. Václav Beran (lutra@email.cz).
Vstup volný

od 11. 2. do 23. 2.
LIDÉ Z VOSKU

Velmi poučná i šokující výstava voskových figurín prezentuje podobu
a osudy lidí, jejichž tělesný vzhled byl prapodivnou hříčkou přírody.
Na výstavu je samostatné vstupné 80/60/40 Kč.

od 28. 2. do 16. 8.
PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
5. 2. a 6. 2. / ST a ČT / 9.00–12.00 a 13.00–16.00
ANEB FASCINUJÍCÍ SVĚT OBYČEJNÉHO PÍSKU
MUZEUM DĚTEM O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto
Hravé aktivity, kvízy a tvoření propojené s výstavou 700x Střekov.
Akce je určena pro rodiny s dětmi.
Vstupné 50/30 Kč

6. 2. / ČT / 17.00 / Zrcadlové bludiště na Větruši
ADOLF ČEJCHAN 90

o něm nevíme mnoho zajímavých věcí. Známe ho z břehů řek
a potoků, z mořských pláží, pískoven, staveb a dětských hřišť. Málokdo
však tuší, jak pestré písky jsou, odkud vlastně pochází, co všechno se
v nich zachovalo, jak vzácným materiálem se postupně stávají či jak
překvapivě krásné mohou být pod mikroskopem.

Vernisáž průřezové výstavy, která vznikla k devadesátým narozeninám
známého ústeckého fotografa.
Vstup volný

do 8. 3.
700x STŘEKOV

11. 2. / ÚT / 17.00
KRESBY MIROSLAVA HOURY

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.

Kresby Miroslava Houry – komentář historika Václava Houfka
k vystaveným kresbám s uvedením do kontextu doby a celkového
díla Miroslava Houry (* 3. 8. 1933 - † 19. 1. 2006).
Vstupné 20 Kč

19. 2. / ST / 17.00
PŘÍBĚHY LVA A ORLA
POMNÍKY VELKÉ VÁLKY A JEJICH SYMBOLY

Pomníky Velké války 1914–1918 jsou dlouhodobě opomíjenými
památkami. Přednáška seznámí posluchače s jejich základní
symbolikou i s pozoruhodnými příběhy některých pomníků. Přednáší
Mgr. Jiří Bureš z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.
Vstupné 20 Kč

20. 2. / ČT / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM

NEJROMANTIČTĚJŠÍ ZŘÍCENINA V OBRAZECH

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 4. 2. do 1. 3. / exponát měsíce února
PIANINO ZNAČKY H. RAESHE
od 6. 2. do 30. 4. / Zrcadlové bludiště na Větruši
ADOLF ČEJCHAN 90

U příležitosti devadesátých narozenin známého ústeckého fotografa
vznikla průřezová výstava jeho nejznámějších fotografií.

Čtení pro děti s návaznými aktivitami.
Vstupné děti 20 Kč, doprovod zdarma

27. 2. / ČT / 18.00
PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
ANEB FASCINUJÍCÍ SVĚT OBYČEJNÉHO PÍSKU

Vernisáž výstavy, která ukazuje z mnoha úhlů, jak pestré písky jsou,
odkud vlastně pochází, co všechno se v nich zachovalo a jak vzácným
materiálem se postupně stávají.
Vstup volný

11. 2. – 3. 3.
„MÁME UŽ 700 STŘEKOVŮ? POČÍTEJ!“

Dětská soutěž v přepočítání exponátů na výstavě 700x Střekov.
Na začátku února uzavíráme přijímání dalších exponátů do výstavy
i příspěvků na webové stránky www.tvujstrekov.cz a začínáme sčítat
celkové množství vyobrazených zřícenin. Pomozte nám zjistit, jestli
jsme dosáhli vysněné mety 700! Kdo dospěje ke správnému číslu,
dostává se do losování o 50 dětských vstupenek na prohlídku hradu.
Akce ve spolupráci s House of Lobkowicz.

otevírací doba

kontakt

MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00
KNIHOVNA | otevřeno od úterý do pátku 9.00–17.00

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
CZ 40001 Ústí nad Labem

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.

vstupné na výstavu “LIDÉ Z VOSKU “
základní | důchodci a studenti | děti

80 Kč

60 Kč

40 Kč

		
		
		
		

telefon:
e-mail:
web:
facebook:

+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz
www.muzeumusti.cz
www.facebook.com/muzeumusti

