
PROGRAM KVĚTEN 2017
přednášky, vernisáže a jiné akce

5. 5. / PÁ / 17.00 hod.
„SETKÁNÍ V PROSTORU“ S MAGDALENOU KRACÍK ŠTORKÁNOVOU 
Výstavou Vás provede hlavní autorka mezinárodního uměleckého projektu a přední česká 
mozaikářka Magdalena Kracík Štorkánová. Vstupné 50/30 Kč

7. 5. / NE / 10.00 a 13.00 hod.
PROCHÁZKY HISTORIÍ MĚSTA 
O konci II. světové války v Ústí nad Labem s historikem muzea Mgr. Tomášem Okurkou, Ph.D. 
Sraz je před Informačním střediskem města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí. Vstup volný

13. 5. / SO / 13.00 a 15.00 hod.
VÝSTAVOU „NELÍTOSTNÝ PRAVĚK“ S JIŘÍM KROPÁČEM
Výstavou vědecky přesných modelů prehistorických živočichů a tehdejších ekosystémů Vás 
provede paleontolog Jiří Kropáč. Vstupné 100/60 Kč

14. 5. / NE / 15.00 hod.
VÝSTAVOU „ODNESENO – DOMOV VE VĚCECH“ S TOMÁŠEM OKURKOU
Výstavou o příběhu věcí, které si při nuceném odchodu ze svých domů s sebou vzali Němci, 
provede návštěvníky kurátor výstavy Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč

16. 5. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“ S ELIŠKOU WIESNEROVOU 
Výstavou přibližující atmosféru středověkého města uvnitř hradeb i mimo ně Vás provede její 
kurátorka a archeoložka Mgr. Eliška Wiesnerová. Vstupné 50/30 Kč

17. 5. / ST / 18.00 hod.
MÁJOVÝ KONCERT
Koncert pěveckých sborů a sólistů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP                                        
v Ústí nad Labem. Zazní sborové a sólové skladby našich i světových autorů. Vstup volný

18. 5. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM
Četba pohádek s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy. Čte muzejní pedagog. 
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

20. 5. / SO / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
DINOSAUŘÍ DÍLNIČKA
Interaktivní program pro děti s využitím skutečných zkamenělin a modelů pravěkých zvířat, 
pořádá společnost Trilopark Praha. Na akci je nutné předem provést rezervaci na webových 
stránkách či v pokladně muzea, kapacita je omezena. Vstupné 50 Kč

24. 5. / ST / 19.00 hod.
BENDŮV KOMORNÍ ORCHESTR A JEHO HOSTÉ
„Čeští skladatelé Mannheimské školy, italského a vídeňského klasicismu“. Sólisté: Ondřej Vrabec 
a Hana Sapáková - lesní rohy, Roman Frič - klavír Na programu: Jan Václav Stamic, František 
Habermann, Josef Mysliveček a Leopold Koželuh. Vstupné 100 Kč

25. 5. / ČT / 17.00 hod.
MARTIN LUTHER A JEDNOTA BRATRSKÁ, PRŮSEČÍKY A MIMOBĚŽKY OBOU REFORMACÍ
Přednáška Mgr. Jiřího Justa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha) z cyklu „Reformace – myšlenky, 
osobnosti, otázky a problémy“. Vstupné 20 Kč

30. 5. / ÚT / 17.00 hod. 
SBOROVÝ MARATON 
Vystoupí pěvecké sbory: Ch-tdž (mužský sbor Praha), Gaga voice (ženský sbor Povrly), Randál                   
a Randálek, Komáři ZUŠ Krupka, Tolárek a jeho přípravný dětský sbor Velvary a Přípravný dětský 
sbor Ústeckého dětského sboru Cvrček. Vstupné dobrovolné

31. 5. / ST / 11.00–19.00 hod.
DESIGN BOX
Prodejní designový market s nezávislou módou, šperky a designovými doplňky, který se 
uskuteční v ulici U Divadla a ve dvoře Muzea města Ústí nad Labem. Připraveny jsou dílničky 
pro děti, v 15.30 hod. vystoupí divadlo Krabice Teplice se zábavnou pohádkou Mrkvomen,                                                 
v 17.00 hod. Out of Box - módní přehlídka Ateliéru oděvního a textilního designu FUD. Vstup volný

9. 6. / PÁ / 18.00–23.00 hod.
STŘEDOVĚKÁ MUZEJNÍ NOC
Již tradiční večerní program ústeckého muzea nabídne středověká řemesla, tance, hudbu                     
a nevšední komentované prohlídky všech aktuálních výstav. Vstupné 30 Kč

výstavy
do 14. 5.
HÁJEK
Výstava ústeckého výtvarníka Karla O. Hájka není sice retrospektivní, přesto ukazuje důležitý 
výřez ze všech oblastí jeho tvorby. Nejvýraznější složkou vystavené kolekce jsou plastiky a sochy, 
které vykazují obdivuhodný konzistentní názor, vytříbené řemeslné zpracování a pochopení 
materiálu.

do 14. 5. 
ODNESENO – DOMOV VE VĚCECH 
Výstava vypráví příběhy věcí, které si při nuceném odchodu ze svých domů s sebou vzali Němci 
žijící do 2. světové války ve východní a střední Evropě.

do 28. 5.
ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH
Výstavní projekt se zaměřuje nejen na samotnou korunovaci krále a císaře Karla IV., ale především 
na fenomén českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího 
českého pokladu. Dále je zde k vidění mnoho dalších tematických exponátů připomínajících 
období středověku – kopie zbraní, mincí, repliky oděvů, obuvi a 3D modely. 
Vstupné 100/60 Kč

do 11. 6.
BPDP 2017
Výstava výtvarných a výtvarně pedagogických projektů studentů Katedry výtvarné kultury při         
PF UJEP realizovaných v rámci bakalářských a diplomových prací. 

do 11. 6. 
SETKÁNÍ V PROSTORU 
Mozaika, hudba, koláže, performance a další umělecké projevy od pěti umělců ze tří zemí                     
(CZ, I, A) se propojí v improvizaci při vernisáži multižánrové výstavy, která na své cestě po střední 
Evropě navštíví Ústí nad Labem jako teprve druhé místo v pořadí. 

do 18. 6. 
NELÍTOSTNÝ PRAVĚK
Úžasná podívaná v podobě vědecky přesných 3D modelů prehistorických živočichů a tehdejších 
ekosystémů. Návštěvníci projdou čtyřmi geologickými epochami, které reprezentují nejen notoricky 
známí živočichové (mamut, šavlozubý tygr nebo jeskynní lev) ale i méně známí bizarní dravci.
Vstupné 100/60 Kč

do 30. 6.
DOMINIKÁNI V ÚSTÍ NAD LABEM – 400 LET HISTORIE
Výstava připomíná výročí 400 let od příchodu dominikánů do Ústí nad Labem. Zaměřuje se 
na několik základních etap rozvoje od založení kláštera až po jeho zrušení, na stavební vývoj 
klášterního kostela sv. Vojtěcha a jeho inventář i život ústeckých dominikánů. Vystaveny jsou 
unikátní dokumenty k roku 1950, kdy byl klášter v rámci „akce K“ násilně vyklizen a majetek rozkraden.

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. Malí návštěvníci se zabaví stavbou vlastního města,                         
či zkoušením dobových šatů a zbroje. 

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

od 2. 5. do 28. 5. / klubovna
KATEŘINA MATULOVÁ – ZE SEVERU
Výstava fotografií z cesty napříč Islandem.  

od 2. 5. do 28. 5. / exponát měsíce 
FOTOGRAFIE HRADU STŘEKOVA (kolem r. 1900)

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

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00 h

KNIHOVNA | otevřeno  od úterý do pátku 9.00–17.00 h

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 výstavy “ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY“ a „NELÍTOSTNÝ PRAVĚK“
základní    |    zlevněné    |    rodinné    |    školní skup.    |    předškolní skup.

                                   100 Kč         60 Kč          200 Kč           60 Kč                    20 Kč

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


