
PROGRAM BŘEZEN 2018
přednášky, vernisáže a jiné akce

7. 3. / ST / 18.00 hod. 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT OBORU SBORMISTROVÁNÍ
V roli dirigentů několika sborů se představí Pavel Zmátlo, Ludmila Novotná a Marie Kyselová, 
studenti KHV PF UJEP. 
Vstup volný

7. 3. a 8. 3. / ST a ČT / 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
JARNÍ PRÁZDNINY
Zábavné doprovodné aktivity a soutěže ve výstavách pro malé i velké školáky. 
Vstupné 50/30 Kč

8. 3. / ČT / 16.00 hod. 
VÝSTAVOU „MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ“ SE ZUZANOU VAŘILOVOU 
Výstavou představující unikátní kolekci minerálů z muzejních i soukromých sbírek vás provede 
její kurátorka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. 
Vstupné 50/30 Kč, nutná rezervace předem www.vstupenkyusti.cz

14. 3. / ST / 18.00 hod. / kino Hraničář 
LUMPE - VÍTEJTE V PTAČÍM RÁJI! (2018, ČR/SRN, 15 min, režie J. Maryško)
Světová premiéra filmu, který vdechuje život 110 let starým ruinám světově proslulého 
Lumpeparku a zviditelňuje unikátní dědictví, na něž dnes navazuje Zoo Ústí nad Labem. 
Vstupné dobrovolné

15. 3. / ČT / 17.00 hod. 
SEVERNÍ TERASA „NEDOKONČENÁ“
Ateliér 40 - Ústecké projekty a realizace 1963-1990
Vernisáž výstavy realizací i nikdy neuskutečněných plánů architektonického ateliéru, který vyhrál 
soutěž na projekt sídliště Severní Terasa.
Vstup volný

16. 3. / PÁ / 17.45 hod. / Severní Terasa, zast. MHD Mírová
VEČERNÍ VYCHÁZKA ZA SOVÍM HOUKÁNÍM PO SEVERNÍ TERASE
Sraz na zastávce Mírová. Po krátké ukázce sov a sovího peří ze sbírek muzea vyrazíme za sovami 
do sídliště. Podle nadšení účastníků a spolupráce sov bude přizpůsobena trasa vycházky. 
Kromě sov hnízdí v Ústí i sýčci obecní, a pokud bude přát štěstí, setkáme se i s nimi. Kdo vydrží                                 
až do konce, může bojovat o velký plakát se sovami. Vycházku pořádá Muzeum města Ústí nad 
Labem a Česká společnost ornitologická, povede ji muzejní zoolog Mgr. Václav Beran. Vycházka 
se koná jen za vhodného počasí bez deště a silného větru. 
Vstup volný

20. 3. / ÚT / 10.00–14.00 hod. 
SOUTĚŽ MLADÝCH KADEŘNÍKŮ
Čtvrtý ročník Soutěže mladých kadeřníků se koná v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. 
Mezinárodní kadeřnickou soutěž se soutěžícími z Čech, Slovenska a Saska pořádá Severočeská 
střední škola s. r. o. v Ústí nad Labem. Letošním tématem je Vodní královna. 
Vstup volný

21. 3. / ST / 16.00 hod. 
MUZEUM ČTE DĚTEM 
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. 
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

22. 3. / ČT / 17.00 hod. 
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE – 1278/1378
„Odchody dvou slavných českých králů – Přemysla Otakara II. a Karla IV.“ Tak zní titul březnové 
přednášky cyklu Cesty do minulosti.  Přednáší Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Vstupné 20 Kč

24. 3. / SO / 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Tvoření s velikonoční tematikou a povídání o zvycích a tradicích.
Vstupné do dílny: děti 30 Kč, doprovod zdarma

29. 3. / ČT / 17.00 hod. 
VÝSTAVOU „MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ“ S VÁCLAVEM BERANEM
Unikátní výstavou představující zajímavosti intimního života zvířat vás provede její kurátor                  
Mgr. Václav Beran. 
Vstupné 50/30 Kč

výstavy
od 16. 3. do 24. 6. 
SEVERNÍ TERASA „NEDOKONČENÁ“
Ateliér 40 - Ústecké projekty a realizace 1963-1990
Architektonický ateliér ústeckého Stavoprojektu (V. Krejčí, J. Fojt, M. Böhm, J. Gabriel, J. Burda,                  
J. Zbuzek, J. Kvaš a další) začínal na projektu nového Mostu, zejména centra přesunutého města. 
Po vítězství v soutěži na obrovské sídliště Severní Terasa se ale soustředil na Ústí samotné. 
Výstavní projekt představí ústecké realizace i nikdy neuskutečněné plány. 

do 4. 3.
SEBASTIAN WEISE – DVĚ DUŠE ŽIJÍ 
Výstava fotografických koláží kombinujících obrazy ze Sudet, odkud pocházeli autorovi předci,                
s fotografiemi z jeho současného domova a z cest po světě.

do 25. 3.
MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Výstava ukazuje jedinečnou kolekci minerálů z Českého středohoří, kombinující předválečné 
vzorky pocházející z českých muzeí s novodobými nálezy nerostů od soukromých sběratelů. 
K vidění jsou jehlicovité drůzy natrolitu, ukázky chabazitu, phillipsitu, thomsonitu, apofylitu, 
kalcitu, chalcedonu, vzácný zeofylit či největší nalezený aragonit a mnohé další. Mineralogické 
exponáty jsou doplněny velkoplošnými makrofotografiemi Petra Fuchse. Výstava představuje 
také specifika této vulkanické oblasti, včetně dědictví Josefa Emanuela Hibsche. Zvláštní 
pozornost je věnována těžbě a zpracování českého granátu. 

do 1. 4. 
VÁCLAV DANEŠ – MALBA JAKO USKUTEČŇOVÁNÍ BYTÍ
Výstava představuje část tvorby malíře Václava Daneše, který působil v Ústí nad Labem mezi 
lety 1964–2004. Vystavená díla jsou z větší části práce dosud veřejně nevystavené a reprezentují 
zlomový okamžik ve vývoji jeho malířského rukopisu. 

do 1. 7. 
MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ
Interaktivní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci představuje záludnosti i pikantnosti 
intimního života zvířat, včetně neobyčejných způsobů rozmnožování a námluv. Nebudou chybět 
dermoplastické preparáty, fotografie, včelí úly, živé exponáty i místnost věnovaná ústeckému 
orangutanovi Ňuňákovi. 

do 29. 7. 
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. Děti 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 3. 3. do 1. 4. / klubovna
V PŘÍLIVU A ODLIVU ULICE
Výstava začínající fotografky, která se v poslední době zaměřuje především na Street Art 
fotografie.

od 6. 3. do 1. 4. / exponát měsíce března
HISTORICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE 
VE SBÍRCE UMĚLECKÉHO ŘEMESLA 

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.

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


