
PROGRAM ZÁŘÍ 2020
přednášky, vernisáže a jiné akce

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

5. 9. / SO / 10.30
KUKANG – PŘÍBĚH ZE SUMATRY
Přenáška Františka Příbrského o ochraně ohroženého outloně váhavého na Sumatře                   
a projektu Kukang Coffee v Ústí nad Labem (příběh kávy, který chrání přírodu). Pořádá 
Zoologický klub Ústí nad Labem ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem. 
Vstup volný

5. 9. / SO / 17.00 / Klub Stará škola v Nové Olešce
BESEDA S ORNITOLOGEM
Václav Beran, významný český zoolog a ornitolog, se specializuje zejména na výzkum 
života v hnědouhelném revíru. Ve svém vyprávění nás zavede do ptačí říše, která nás 
obklopuje, a podělí se s námi o spoustu zajímavých poznatků. Vstup volný

8. 9. / ÚT / 17.00
VÝSTAVOU „I KNIHY MAJÍ OSUDY“ S ALEŠEM BROŽKEM
Výstavou mapující vývoj knihovnictví na Ústecku vás provede někdejší dlouholetý 
ředitel Severočeské vědecké knihovny Ing. Aleš Brožek.
Vstupné 50/30 Kč

10. 9. / ČT / 17.00
VODA V ČESKÉ KRAJINĚ A SPOLEČENSKÉ BARIÉRY JEJÍHO ZADRŽOVÁNÍ 
Vyšší teploty a vyšší frekvence such, přívalových srážek a lokálních povodní vyžadují 
změnu hospodaření s vodními zdroji na našem území. Jednou z možných strategií je 
zlepšení schopnosti české krajiny zadržet srážky co nejblíže místu jejich dopadu, např. 
pomocí obnovy tůní, mokřadů, revitalizací atd. Přednáška se věnuje diskusi možných 
opatření, jejich nákladům a přínosům a zejména překážkám jejich zavádění, jako jsou 
finance, vlastnické vztahy nebo byrokracie.  Přednáší doc. Ing. Lenka Slavíková, CSc.,               
FSE UJEP. Přednáška cyklu Café Nobel. Vstup zdarma

16. 9. / ST / 17.00
DIVADELNÍ SVĚT J. A. KOMENSKÉHO
Autorka stejnojmenné knihy, komenioložka a odbornice na historii barokního divadla 
představí Komenského inspirativní aktivity, které prakticky uskutečňovaly heslo „škola 
hrou“. Přiblíží jeho dramatickou tvorbu v souvislosti s dobovou středoevropskou 
inscenační praxí bez zjednodušujících soudů a černobílých učebnicových zkratek. 
Přednášející: PhDr. Markéta Klosová, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, komeniologické 
oddělení. Přednáška je prvním dílem cyklu J. A. Komenský – nadčasový zdroj inspirace. 
Vstupné 20 Kč

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

24. 9. / ČT / 16.00
KŘEST KNIHY „GEOLOGIE ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA“
Veřejný křest knihy s autogramiádou: představení publikace a autorského týmu, 
promítání tematických fotografií, přednáška o pískovcové krajině a historii ochrany 
zdejší přírody (ke 20. výročí založení Národního parku České Švýcarsko). Vstup volný

29. 9. / ÚT / 17.00
SEM ŠEL Z PRÁCE
Závěrečná dernisáž úspěšné výstavy malebných krajin a momentek všedních dnů 
fotografa Františka Turečka. Vstup volný

30. 9. / ST / 13.00
DEN S NĚMČINOU
Zažijte němčinu v tanečním rytmu s bavorským muzikantem Uwe Kaa z nedalekého 
Pasova. Den s němčinou je akce, jež zahrnuje celou řadu nejrůznějších aktivit – workshop 
pro studenty, koncert, jazykovou animaci pro žáky či semináře a přednášky pro učitele. 
Vstup volný

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

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. 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 30. 9. / klubovna
FRANTIŠEK TUREČEK – SEM ŠEL Z PRÁCE
Díky svému běžnému 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. 9. do 27. 9. / exponát měsíce září
SARANČE UHERSKÁ
Druh, kdysi uvedený v Červené knize, je dnes je uveden v Červeném seznamu rovnokřídlého 
hmyzu v kategorii „Druhy vymizelé z území ČR“. Jde o výrazný a nezaměnitelný druh 
pískomilné saranče.
do 1. 11. / Zrcadlové bludiště na Větruši
RUDOLF JENATSCHKE V BARVĚ 
Výstava doplňující expozici Fotograf Rudolf Jenatschke v Muzeu města Ústí nad Labem 
zaměřená na kolorované diapozitivy, které fotograf dokázal vybarvit tak, že i znalec je 
měl za barevné snímky.
do 31. 10.  / atrium 
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.

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00
KNIHOVNA | otevřeno od úterý do pátku 9.00–17.00

BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI | otevřeno od úterý do neděle 9.00–13.00 a 13.30–19.00
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

akce začátkem října
3. 10. / SO / 9.15 / Mezní Louka u Hřenska
VÝLET DO PÍSKOVCOVÝCH SKAL
GABRIELINA STEZKA A PRAVČICKÁ BRÁNA 
Exkurze s geologicko-lesnickou tematikou (pískovcové útvary, zvětrávání a řícení skal, 
výzkumy na Pravčické bráně, kůrovcová kalamita ad. témata). Pořádá Muzeum města 
Ústí nad Labem ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko. Doprava individuální, 
další informace: Zuzana Vařilová, varilova@muzeumusti.cz, 773 541 535. Vstup volný
3. 10. / SO / 8.45 / MHD zastávka Divadlo
PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA
Mykologická vycházka spojená se sběrem hub na výstavu a odborným výkladem. Sraz 
před obecním úřadem v Tašově v 9.15, lze se dopravit autobusem č. 453 ze zastávky 
Divadlo v 8.50. Trasa cca 4 km. Informace na emailu: pospisilova@muzeumusti.cz,                       
tel: 774 231 862. Vstup volný
4. 10. / NE / 9.00–16.00
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT – NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem. Vstupné 50/30 Kč
4. 10. / NE / 10.00–17.00
MYKOLOGICKÝ DEN V MUZEU
Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení. 
V rámci výstavy probíhají zajímavé odborné přednášky, součástí akce jsou tradičně                         
i hravé aktivity pro děti. Vstupné 50/30 Kč


