
PROGRAM ČERVENEC 2020
přednášky, vernisáže a jiné akce

30. 6. – 30. 8. / ÚT–NE / 9.00–18.00
LETNÍ ČÍTÁRNA
Letní čítárnu otevíráme letos již 30. června a využít ji můžete 
až do konce srpna. Po oba měsíce budou na terase muzea 
připraveny stolky, židle, lehátka a knihovnička s časopisy pro 
děti i dospělé, k dispozici budou také stolové společenské hry. 
Společným tématem doprovodných přednášek je cestování.

15. 7. / ST / 10.00–16.00 
PÍSKOHRANÍ V ATRIU
Doprovodný program k výstavě Písky známé i neznámé. Zábavné hry                            
a tvořivé dílny, dobrodružná písečná stezka za luštěním záhadného nápisu, 
prohlídka výstavy Písky známé i neznámé.
Vstupné 50/30 Kč

21. 7. / ÚT / 17.00 
GEOLOGIE ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA
Povídání o nové knize, o jejím vzniku, vybraných geologických tématech 
a zajímavostech souvisejících s těžbou pískovců, autorské čtení                                                         
s komentářem. 
Vstupné 50 Kč

22. 7. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. 
Čte Martina Pospíšilová. 
Vstupné děti 20 Kč, doprovod zdarma

30. 7. / ČT / 9.15 / Tisá u kostela svaté Anny
VÝLET DO PÍSKOVCOVÝCH SKAL 
Tiské stěny jsou ukázkovým skalním městem s množstvím věží, roklí                                  
a skalních dutin. Pískovcovým labyrintem vás bezpečně provedou muzejní 
přírodovědci (geolog, entomolog a botanik). Doprava individuální, sraz 
v 9:15 v Tisé u kostela. Informace na emailu: pospisilova@muzeumusti.cz, 
telefon: 774 231 862. Max. počet účastníků 20, vstupenky je nutné 
rezervovat předem na: www.vstupenkyusti.cz nebo v pokladně muzea.
Vstupné 50 Kč

9. 7. / 23. 7. / 30. 7. / ČT / 10.00 / Chlumec-Horka
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO
Vydejte se s námi po stopách předků v našem regionu a navštivte raně 
středověkou celnici a místo několika bitev. Lokalitou Chlumec-Horka vás 
provede vedoucí archeologického oddělení ústeckého muzea Mgr. Eliška 
Wiesnerová. Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nicméně 
vybraný termín je třeba si rezervovat na: 
www.arup.cas.cz/archeologicke-leto
Vstup volný

výstavy

do 4. 10.
I KNIHY MAJÍ OSUDY
Výstava o knihách a knihovnách mapuje vývoj knihovnictví na Ústecku 
od jeho prvopočátků až k dnešní největší severočeské knihovně. Ostatně 
podnětem ke vzniku výstavy je právě letošní 75. výročí Severočeské 
vědecké knihovny. Zavzpomínáte, jak se vyhledávaly knihy před třiceti 
lety. Dozvíte se, jak se spravuje poškozená kniha nebo jak vypadají exlibris 
spojená s Ústím.

do 31. 1. 2021
PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
ANEB FASCINUJÍCÍ SVĚT OBYČEJNÉHO PÍSKU
Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto                                      
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...

do 14. 3. 2021
FOTOGRAF RUDOLF JENATSCHKE
Výstava představující unikátní fotografie neštěmického rodáka, katechety 
a fotografa Rudolfa Jenatschkeho vzniklé mezi léty 1914 a 1945, která je 
doplněná o autentické předměty a dobové fotoaparáty.

do 2. 8. / muzejní klubovna
OSVOBOZENÍ 1945
Výstava fotografií, které zachycují dramatickou situaci v Ústí nad Labem 
před 75 lety v posledních hodinách 2. světové války v květnových dnech 
roku 1945.

od 30. 6. do 2. 8. / exponát měsíce července
MYSLIVEC A KMÍNKA 
Dva vzácné historické plakáty legendární likérky v Krásném Březně darovali 
nedávno Muzeu města Ústí nad Labem soukromí dárci. Pocházejí ještě z dob 
monarchie a pojí je záhadný osud. Oba kdysi visely ve valtířovské loděnici.  

od 1. 7. do 31. 10.  / atrium muzea
ZENOVÁ ZAHRADA
Přijďte si odpočinout a zklidnit mysl do muzea…  Výstava „Písky známé                      
i neznámé“ pronikla i do přilehlých venkovních prostor muzea a muzejní 
kavárny. Najdete zde meditační zenovou zahradu – stylizovanou krajinu 
tvořenou kameny a upraveným hrabaným pískem. Miniaturní zenové 
zahrádky jsou návštěvníkům k dispozici (pro vlastní meditační tvorbu) i na 
stolech v muzejní kavárně.

do 2. 8. / Zrcadlové bludiště na Větruši
OSVOBOZENÍ 1945
Výstava zachycující poslední týdny 2. světové války na území dnešního 
Ústeckého kraje. Pochody smrti, letecká válka, pád nacistického režimu, 
osvobození a odplata, to jsou jen některá témata, která se snaží přiblížit 
situaci a každodenní život na Ústecku na jaře roku 1945.

uuuuuuuu   www.mu z e umu s t i . c z
otevírací doba

MUZEUM | otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00 hod.
KNIHOVNA | otevřeno úterý a čtvrtek, 10.00–16.00 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


