
PROGRAM ŘÍJEN 2020
přednášky, vernisáže a jiné akce

3. 10. / SO / 9.15 / Mezní Louka u Hřenska
VÝLET DO PÍSKOVCOVÝCH SKAL 
GABRIELINA STEZKA A PRAVČICKÁ BRÁNA 
Exkurze s geologicko-lesnickou tématikou (pískovcové útvary, zvětrávání a řícení skal, výzkumy na Pravčické 
bráně, kůrovcová kalamita a další). Pořádá Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci se Správou 
Národního parku České Švýcarsko. Konec akce u Třech pramenů (14.00–15.00), doprava individuální. 
Kontaktní informace: Zuzana Vařilová, varilova@muzeumusti.cz, 773 541 535. Vstup volný

3. 10. / SO / 8.45 / Tašov
MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Sběr hub v okolí obce Tašova s mykologem. Sraz před obecním úřadem v Tašově v 9:15, případně odjezd 
autobusu č. 453 od zastávky MHD Hlavní nádraží v Ústí nad Labem v 8:50. Trasa cca 4 km. 
Kontaktní informace: Martina Pospíšilová, 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. 
Od 11.00 hod. přednáška PhDr. Vladimíra Kaisera „Emeritní archivář na houbách“. Vstupné 50/30 Kč

6. – 9. 10. / ÚT–PÁ / 9.00–17.00
KNIŽNÍ BAZAR V MUZEJNÍ KNIHOVNĚ
Dejte knihám druhou šanci a přineste knihy, které už nechcete mít v knihovničce, a odneste si knihy,                   
které přinesl někdo jiný. Vstup volný

6. 10. / ÚT / 18.00 
INTERNATIONAL ENSEMBLE
ZAPOMENUTÝ SKLADATEL ERICH ADLER
Ostravský International Ensemble, který tvoří čtveřice absolventů tamní fakulty umění, představí tvorbu 
rodáka z Kynšperku nad Ohří Ericha Adlera (Erik Orlický, 1911–1982). Více se o tomto skladateli můžete 
dozvědět na besedě před koncertem v kavárně muzea, která začne v 17.30. Vstupné: 150/100 Kč, rezervace: 
info@collegiumbohemicum.cz, prodej vstupenek na místě před koncertem

7. 10. / ST / 17.00
UNDERGROUND A DISENT NA ÚSTECKU
Vernisáž výstavního projektu, jenž se zaměřuje na severočeský underground v bezprostředně porevoluční 
atmosféře v Ústí nad Labem – VŠ-Klub, U-Klub, Tukan, Zeppelin, Knak, RadioClub, Scene Report atd. 
Vstupné 20 Kč

8. 10. / ČT / 17.00
CAFÉ NOBEL – JAK PODVÁDĚT EFEKTIVNĚ 
Jak odhalit skryté a většinou nečestné, podvodné nebo kontraproduktivní chování zákazníků, zaměstnanců 
a manažerů firem? Čeká vás ilustrativní souhrn zjištění forenzní ekonomie a morální psychologie o více                        
či méně sofistikovaném podvádění v oblasti obchodu, bankovnictví, financí, pojišťovnictví, auditu či médií. 
Přednáší ekonom doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D., z Fakulty sociálně ekonomické UJEP Ústí n. L. Vstup volný

11. 10. / NE / 18.30
PÍSNĚ A BALADY NA NĚMECKÉ TEXTY
V podání renomované sopranistky Ireny Troupové a Petry Matějové (kladívkový klavír) zazní balada Lenora 
od W. H. Veita na text G. A. Bürgera.  Vstupné: 150/100 Kč, rezervace: info@collegiumbohemicum.cz, 
prodej vstupenek na místě před koncertem

13. 10. / ÚT / 9.00–15.00 
ORIENTAČNÍ POCHOD POTMĚ
Osvětová akce Tyflocentra určená pro širokou veřejnost. Akce je zaměřená na přiblížení světa nevidomých 
a zrakově postižených. Návštěvníci se dostanou do pozice nevidomého a projdou si předem připravenou 
trasu ve výstavě „Písky známé i neznámé“.  Vstup volný

14. 10. / ST / 18.00 
BENEFIČNÍ KONCERT TYFLOCENTRA
Účinkují nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková a Jaroslav Balvín s autorským čtením. 
Vstupenky lze zakoupit v Tyflocentru Hrnčířská 4, Ústí nad Labem. Vstupné 200 Kč, VIP 1000 Kč 

15. 10. / ČT / 17.00
ZLATÁ ÉRA KLUBU TUKAN
Pojďme zavzpomínat na rockovou scénu 90. let v Ústí nad Labem – beseda s Monikou Bérešovou (UJEP) v 
souvislosti s její diplomovou prací Vzestup a pád rockového klubu Tukan 1992–1993. Vstup volný

21. 10. / ST / 17.00
ZAHRANIČNÍ VZDĚLÁVACÍ POBYTY STUDENTŮ V 17. STOLETÍ 
Mladí členové Jednoty bratrské odcházeli před rokem 1620 za vyšším vzděláním na zahraniční protestantsky 
orientované vzdělávací instituce. Nález úředního archivu jednoho z posledních předbělohorských 
biskupů Jednoty Matouše Konečného (2006) umožnilo poodhalit pozadí jejich studií a života v cizině. 
Přednáší PhDr. Markéta Růčková, Ph.D. (Archiv hlavního města Prahy) v rámci přednáškového cyklu                                                                                 
J. A. Komenský – nadčasový zdroj inspirace. Vstupné 20 Kč

22. 10. / ČT / 17.00
STOPY DÁVNÉHO ŽIVOTA V PÍSKU
Přednáška k výstavě „Písky známé i neznámé“ (RNDr. Radek Mikuláš, CSc.). Vstupné 50 Kč

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

29. 10. / ČT / 9.00–16.00
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Tradiční podzimní dílna pro malé i velké školáky. Pozor, počet účastníků v jeden čas je letos omezený! 
Rezervujte si lístky na www.vstupenkyusti.cz nebo v pokladně muzea. 
Bližší informace: pospisilova@muzeumusti.cz, 774 231 862. Vstupné 30 Kč

29. 10. / ČT / 17.00
„PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ“ SE ZUZANOU VAŘILOVOU
Komentovaná prohlídka výstavy „Písky známé i neznámé“ s kurátorkou Zuzanou Vařilovou. Vstupné 50 Kč

30. 10. / PÁ / 16.30–19.00
VEČERNÍ STEZKA ODVAHY
Akce se koná ve venkovních prostorách bludiště na Větruši. Děti se mohou těšit na zábavnou stezku plnou 
strašidelných úkolů. Vstupné 20 Kč

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.

od 1. 10. do 1. 11. / klubovna
UNDERGROUND A DISENT NA ÚSTECKU
Nečekaně náhlá exploze svobody – putovní výstavní projekt, jenž se nyní zaměřuje na severočeský 
underground v bezprostředně porevoluční atmosféře v Ústí nad Labem – VŠ-Klub, U-Klub, Tukan, Zeppelin, 
Knak, RadioClub, Scene Report atd.

od 1. 10. do 1. 11. / exponát měsíce října
OKROTICE BÍLÁ
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) je druh orchideje, který byl v 90. letech minulého století                                    
v ústeckém okrese velmi vzácný. Od té doby se mj. díky zlepšení životního prostředí navrací a dnes je 
známo na Ústecku na 40 lokalit.

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.

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

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

 ŘÍJEN


