
PROGRAM SRPEN 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.

4. 8. / ÚT / 17.00 
ČERVENÁ ŽELVA
Beseda s filmovou projekcí snímku Červená želva (Michaël Dudok de Wit, 2016). 
Filmový vědec, režisér a pedagog Doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D. nám nabídne 
interpretaci filmu a otevře základní otázky duchovního prostoru smyslu života v jeho 
nejzákladnějších etapách.
Vstup zdarma

6. 8. / ČT / 10.10 
VÝLET KE KOŘENŮM TVORBY RUDOLFA JENATSCHKEHO
Sraz v 10.00 na autobusové zastávce Divadlo, v 10.10 odjezd do Lipové (na ceduli směr 
V. Chvojno), dále na hrad Blansko a do Ryjic na autobus. Výletem bude provázet ředitel 
archivu Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. Délka kol. 6 km. 
Informace na emailu: pospisilova@muzeumusti.cz, telefon: 774 231 862
Vstupné 50 Kč, vstupenky lze koupit na www.vstupenkyusti.cz a v pokladně muzea

12. 8. / 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 30/50 Kč

18. 8.  / ÚT / 17.00
JIHEM AFRIKY NEJEN ZA ZVÍŘATY
Kameraman Jiří Bálek se vydal s režisérem Václavem Chaloupkem na více než pětitýdenní 
cestu po Botswaně, Zimbabwe, Namibii a Jihoafrické republice. Navštívíme močály 
Okavanga, solné pláně, Viktoriiny vodopády, národní parky Etosha a Namib. Vydáme se 
do vln chladného Atlantického oceánu a kosti si prohřejeme v písečné poušti Kalahari. 
Nebudou chybět blízká setkání se slony či gepardy.
Vstupné 50 Kč

20. 8. / ČT / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte Lucie Preclíková. 
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

26. 8. / ST / 17.00
PARADOXY KONGA
Těžba coltanu a dalších nerostných surovin má nedozírné následky na tamní společnost 
a životní prostředí. Přednáška nejen o těchto problémech s Frederickem Sukamou,    
který pochází z Konga.
Vstupné 50 Kč

27. 8. / ČT / 17.00 
ANTON G
Již tradiční letní koncert svérázného hudebního uskupení Anton G. 
Vstupné 50 Kč

4. 8. / 11. 8. / ÚT / 10.30 / Tříkřížový vrch
6. 8. / 13. 8. / ČT / 10.00 / Chlumec-Horka
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO
Vydejte se s námi po stopách předků v našem regionu a navštivte raně středověkou celnici 
nebo pravěké hradiště. Lokalitami Chlumec-Horka a Tříkřížový vrch u Libochovan Vás 
provede vedoucí archeologického oddělení ústeckého muzea Mgr. Eliška Wiesnerová. 
Vycházky na Tříkřížový vrch se zúčastní také muzejní entomolog a botanik. Účast na 
komentované prohlídce je bezplatná, nicméně vybraný termín je třeba si rezervovat na: 
www.arup.cas.cz/archeologicke-leto. 
Vstup volný

4. 9. / PÁ / 10.00–18.00

10. ÚSTECKÝ DEN PORCELÁNU
Tradiční porcelánové trhy se širokým sortimentem užitkového i dekorativního porcelánu 
z dílen společnosti Český porcelán, a.s. Dubí a Royal Dux Duchcov. 
Vstupné 20 Kč s hrnkem v ceně

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 pochází, jak vzácným 
materiálem se stávají či jak 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.

od 4. 8. do 30. 9. / klubovna
FRANTIŠEK TUREČEK – SEM ŠEL Z PRÁCE
V zaměstnání často cestuje po celém ústeckém kraji a fotoaparát má vždy při sobě. 
Fotí každý den! Turečkovo často užívané fotografování v prostisvětle separuje z krajiny 
poetické příběhy okamžiků.   

od 1. 7. do 31. 10. / atrium 
ZENOVÁ ZAHRADA
Přijďte si odpočinout a zklidnit mysl do muzea. Výstava „Písky známé i neznámé“ pronikla 
i do venkovních prostor muzea a muzejní klubovny. 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 klubovně.

od 4. 8. do 30. 8. / exponát měsíce srpna
PROŽELEZNĚNÍ PÍSKOVCOVÝCH SKAL
Železivce tvoří zprohýbané laminy, rovné desky, trubky i „skalní růže“. Tyto 
nepřehlédnutelné, často bizarní útvary v pískovcových skalách jsou pozůstatkem po 
třetihorní sopečné činnosti.

od 4. 8. do 1. 11. / Zrcadlové bludiště na Větruši
RUDOLF JENATSCHKE V BARVĚ 
Výstava doplňující expozici Fotograf Rudolf Jenatschke v Muzeum města Ústí nad 
Labem zaměřená na kolorované diapozitivy, které fotograf dokázal vybarvit tak,                                               
že i znalec je měl za barevné snímky.

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–pátek, 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

 SRPEN


