
PROGRAM ÚNOR 2019
přednášky, vernisáže a jiné akce

2. 2. / SO / 9.00 hod. / výlet okolo jezera Milada
ZIMNÍ VYCHÁZKA ZA PTÁKY DO MOKŘADŮ
Sraz je v 9.00 hod. na parkovišti na svahu jezera Milada za trmickou teplárnou, 
50.6472878N, 13.9735350E a trasa vycházky okolo 10 km (max.) nenáročným terénem 
(po zpevněných cestách) bude upřesněna podle aktuálního stavu výskytu ptáků na 
jezeře a dle stavu zamrznutí lokality. Individuální odchod před koncem trasy je možný,                 
s sebou dalekohled (pokud máte) a teplé oblečení.
Vycházka se koná ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v rámci oslav Světového 
dne mokřadů. Kontakt: Mgr. Václav Beran – lutra@email.cz, 731 407 839. Vstup volný

5. 2. / ÚT / 17.00 hod.
„FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR H. ECKERT“ S JIŘÍM PRECLÍKEM
Výstavou prezentující reprodukce historických fotografií pocházejících z dílny zakladatele 
významného pražského ateliéru „H. Eckert“ Jindřicha Eckerta a jeho nástupců vás provede 
její kurátor Mgr. Jiří Preclík. Vstupné 20 Kč

13. 2. / ST / 17.00 hod.
SCHICHTOVY KOLONIE NA STŘEKOVĚ 
A JEJICH ARCHITEKT PAUL BROCKARDT
Přednáška Mgr. Marty Pavlíkové k vývoji architektury v Ústí nad Labem je pořádána ve 
spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Ústí 
nad Labem. Vstupné 20 Kč

19. 2. / ÚT / 17.00 hod.
„PRAŽSKÉ VZPOMÍNKY“ S VÁCLAVEM HOUFKEM
Výstavou výtvarníka Huga Steinera-Prag (12. 12. 1880 – 10. 9. 1945) vás provede její 
kurátor Mgr. Václav Houfek. Vstupné 20 Kč

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

20. 2. / ST / 17.00 hod.
SCHICHTOVA EPOPEJ – PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ II.
Jak vznikaly staré pověsti české? Přednáška, inspirovaná úvodním obrazem Schichtovy 
epopeje „Libušino proroctví“, se bude týkat mytických počátků českého státu. Zaměří se 
na genezi a vývoj obrazu české minulosti na základě napínavého zkoumání výpovědi 
legend, kronikářských textů a dalších psaných či tištěných literárních pramenů                                      
z 10. – 17. století. PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního 
muzea v Praze, shromáždil k tomuto tématu řadu názorných obrazových i textových 
materiálů a představí různé aspekty této problematiky s vážností, nadhledem, vtipem                 
i humorem, který je mu vlastní.  Vstupné 20 Kč

26. 2. / ÚT / 17.00 hod.
„SCHICHTOVA EPOPEJ“ S MARTINEM KRSKEM
Výstavou velkoplošných pláten se zlomovými okamžiky české státnosti, které nechali                 
k desátému výročí vzniku Československa namalovat němečtí továrníci z Ústí nad Labem 
Georg a Heinrich Schichtovi, vás provede její kurátor Mgr. Martin Krsek. Vstupné 50/30 Kč

27. 2. / ST / 17.00 hod.
ÚSTECKÁ MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
Po několikaleté pauze obnovený spolek příznivců regionální vlastivědy zve zájemce                  
o členství na setkání do budovy muzea, kde se seznámí s výhledy nové epochy činnosti. 
Místem konání je přednáškový sál 141 (za muzejní kavárnou). Jednání je otevřené 
veřejnosti. Vstup volný

28. 2. / ČT / 17.00 hod.
TRPASLÍCI
Vernisáž výstavy o historii trpaslíků od pravěku přes starověk a středověk až do 
současnosti.  Vstup volný

výstavy

od 1. 3. do 11. 8.
TRPASLÍCI
Výstava o historii trpaslíků od pravěku přes starověk a středověk až do současnosti. 
Zvláště je prezentován jejich výskyt na hradech Střekov a Blansko nebo v Mariánské 
skále v Ústí nad Labem.

do 3. 2. 
OD STALINGRADU DO PRAHY
Výstava mapující bojovou cestu sovětských vojáků z jednotek, které se podílely na bitvě 
u Stalingradu a které zároveň došly v květnu 1945 do Prahy. Výstava připomene také 
jejich účast na osvobození Ústecka.

do 10. 2.
FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR H. ECKERT
Výstava prezentuje reprodukce historických fotografií ze sbírky Archivu hl. města Prahy,
které pocházejí z dílny zakladatele významného pražského ateliéru „H. Eckert“ Jindřicha
Eckerta a jeho nástupců v letech 1863–1926.

do 30. 6. 
SCHICHTOVA EPOPEJ
Dvě desítky velkoplošných pláten se zlomovými okamžiky české státnosti nechali                                 
k desátému výročí vzniku Československa namalovat němečtí továrníci z Ústí nad 
Labem Georg a Heinrich Schichtovi. Kopie pak darovali všem školám v republice. Některé                  
z motivů dodnes platí za ikonické obrazy našich dějin, aniž by přetrvalo povědomí
o jejich původu. Totálně zapomenutá a zčásti ztracená Schichtova epopej se dočkala 
znovuobjevení ke stému jubileu republiky. Projekt byl realizován s finanční podporou 
Ministerstva kultury ČR.

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

od 5. 2. do 3. 3. / klubovna
PRAŽSKÉ VZPOMÍNKY
Výstava z díla německožidovského výtvarníka Huga Steinera-Prag (12. 12. 1880                            
Praha – 10. 9. 1945 New York), které je zastoupeno ve sbírce Muzea města Ústí nad Labem. 
Mezinárodně uznávaný grafik a ilustrátor působil po pražských studiích v Německu,                
do Prahy se vrátil v letech 1933–1938. Poté odešel do exilu do Švédska a do USA. Jeho 
dílo bylo ovlivněno dobovou mystikou a okultismem, proslavily ho zejména ilustrace 
románu Golem od G. Meyerinka.

od 5. 2. do 3. 3. / exponát měsíce února
ZRESTAUROVANÝ OBRAZ TOVÁRNY S VILOU 
ALFREDA SPAHNA V NEŠTĚMICÍCH
Velkou olejomalbu od ústeckého malíře Josefa Reinera z roku 1928 darovali muzeu před 
rokem a půl němečtí potomci jednoho z místních průmyslníků. Rodinná památka měla 
za sebou dramatický osud, který se podepsal na jejím stavu. Dnes je opět v původní 
kráse a veřejnosti se představí vůbec poprvé.   

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 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


