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přednášky, vernisáže a jiné akce

6. 4. / ST / 17.00 h
OSUDOVÉ VOLBY ROKU 1946
Přednáška prof. PhDr. Jiřího Kociana, CSc., o prvních a na dlouhou dobu i posledních svobodných 
parlamentních volbách v obnoveném Československu a jejich souvislostech. Pořádá Česká 
křesťanská akademie. 
Vstupné dobrovolné

14. 4. / ČT / 16.00 h
MUZEUM ČTE DĚTEM
Četba Zdeňka Balcara s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč

14. 4. / ČT / 17.00 h
DOBA DŘEVĚNÁ . . . DOBA MINULÁ 
Vernisáž výstavy o historii a způsobech zpracování jednoho z nejpoužívanějších materiálů, jenž 
lidstvo provází od nepaměti. 
Vstup volný

16. 4. / SO / 15.00 h
TENKRÁT NA SEVEROZÁPADĚ 
Poslední komentovaná prohlídka úspěšné výstavy s jejím kurátorem Mgr. Tomášem Okurkou, Ph.D.
Vstupné: 50/30 Kč

19. 4. / ÚT / 18.00 h
ABSOLVENTSKÝ KONCERT LADISLAVA MARKVARTA
Koncert studenta oboru sbormistrovství na Katedře hudební výchovy PF UJEP.
Vstupné: 50 Kč

21. 4. / ČT / 17.00 h
BESEDA S JANEM KAČEREM A NINOU DIVÍŠKOVOU
O svých životních osudech a práci, mj. v ústeckém Činoherním studiu, bude vyprávět režisér a 
herec Jan Kačer a jeho manželka, herečka Nina Divíšková.
Vstup volný

27. 4. / ST / 17.00 h
LUCEMBURKOVÉ ZNÁMÍ A NEZNÁMÍ
Přednáška na téma: „Rod Lucemburků v evropském kontextu“, v podání doc. PhDr. Václava Dršky, 
Ph.D. z Ústavu světových dějin FFUK Praha, je druhým dílem cyklu „Doba lucemburská“.
Vstup volný

28. 4. / ČT / 18.00 h
ZLOMENÁ KŘÍDLA
Přednáška historika doc. Mgr. Martina Veselého, Ph.D., o letecké válce nad územím dnešních 
severozápadních Čech v letech 1944-1945. 
Vstup volný

uuu     w w w . m u z e u m u s t i . c z

výstavy
od 1. 4. do 5. 6.  
KAREL PLECHAČ - ZEMĚ, LIDÉ, HORY
Průřezová výstava z cest horolezce, cestovatele a fotografa Karla Plechače k nejvyšším světovým 
vrcholům.

od 15. 4. do 3. 7.  
DOBA DŘEVĚNÁ . . . DOBA MINULÁ 
Výstava o historii a různorodých způsobech zpracování jednoho z nejpoužívanějších materiálů, 
jenž lidstvo provází od nepaměti.

do 3. 4.
ČESKÉ ŠVÝCARSKO OČIMA VÁCLAVA SOJKY
Výstava představující přírodu nejmladšího národního parku prostřednictvím unikátních fotografií 
zdejší krajiny, zvířat a rostlin.

do 3. 4.
STROMY JAKO DOMY
Interaktivní výstava ukazuje, že stromy jsou domovem, útočištěm i zdrojem potravy celé řadě 
živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je také vázána existence řady hub i rostlin.

do 17. 4.
TENKRÁT NA SEVEROZÁPADĚ
Výstava o konci 2. světové války a prvních poválečných měsících v Ústí nad Labem a jeho okolí.

do 17. 4.
ROK 1945 V TISKU
Prezentace knih v muzejní knihovně k výstavě „Tenkrát na severozápadě“.

do 22. 5.
GENOCIDA ROMŮ V DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
Putovní výstava z Muzea romské kultury přibližuje téma holocaustu Romů v Evropě a zejména                
v protektorátu Čechy a Morava. 

do 22. 5. 
HOLUBÍ POŠTA
Výstava o fenoménu, který ve své době představoval jedno z nejrychlejších informačních spojení. 
I dnes má ale poštovní holub své příznivce. Pořádáno ve spolupráci s Poštovním muzeem.

do 22. 5.
LUKÁŠ HOUDEK - UMĚNÍ ZABÍJET, UMĚNÍ DOSÍDLIT
Dvě výstavy v jedné:  „Umění zabíjet“ rekonstruuje masakry německého obyvatelstva v Československu 
v roce 1945 a „Umění dosídlit“ je zaměřeno na osidlování pohraničí po odsunu Němců. 

do 22. 5.
ZLOMENÁ KŘÍDLA
Výstava přibližuje osudy amerických letců sestřelených nad územím dnešní České republiky                     
v době druhé světové války.

do 1. 5. 
MINERÁLY MOSTECKÉ PÁNVE 
Výstava představující minerály severočeské hnědouhelné pánve prostřednictvím mikrofotografií 
Petra Fuchse, doplněná o exponáty z muzejních i soukromých sbírek. 

do 3. 7.
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Legendu o Přemyslu Oráčovi ze Stadic a další Staré pověsti české zhmotňuje výpravná výstava, 
hravou formou přibližující bájné příběhy z pohanských dob.

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

od 5. 4. do 30. 4. 
JAN KUDRNA - MĚSTO, TICHO, KRAJINA
„Mým záměrem bylo pouze jít krajinou, jít městem, fotit a stát se prostředníkem mezi vnitřním      
a vnějším světem.“

od 5. 4. do 30. 4. 
EXPONÁT MĚSÍCE - KLÍŠE A BUKOV NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Pohlednice dokumentují proměny městských částí Klíše a Bukova během 20. století.

Vstupné dle ceníku muzea platí na všechny výstavy dohromady.

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00 - 17.00 mimo státní svátky
KNIHOVNA | otevřeno od úterý do pátku 9.00 - 17.00 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


