
PROGRAM ŘÍJEN 2021
přednášky, vernisáže a jiné akce

1. 10. / PÁ / 17.00
PO STOPÁCH ČESKÝCH NĚMCŮ S MARTINEM KRSKEM
Nejbohatší a nejúspěšnější podnikatelé předválečného Ústecka měli za mateřštinu němčinu. Jako 
nepřehlédnutelná stopa jejich podnikatelských aktivit zůstávají dodnes palácové vily s výrazně 
reprezentativní architekturou fasád a luxusně zdobenými interiéry. Provede vás jimi ústecký historik Martin 
Krsek a některé v jeho doprovodu uvidíte i zevnitř. Vycházka začíná před Muzeem města Ústí nad Labem. 
Vstup volný

3. 10. / NE / 18.00
RENATA DRÖSSLER - MARLENE DIETRICH
Koncert k výročí 120 let od narození šansoniérky Marlene Dietrich. Šansoniérka a herečka Renata Drössler 
ji zpodobňuje už více než 30 let v divadelní hře Edith a Marlene v Divadle pod Palmovkou. Renata Drössler 
zpívá v neuvěřitelných deseti jazycích a mimo její sólové kariéry ji znají diváci i z muzikálů Antoinetta                              
a Dracula. Rezervace: info@collegiumbohemicum.cz . Vstupné 150/100 Kč

5. 10. / ÚT / 17.00 
VÝSTAVOU „CO BUDE S MILADOU DÁL?“ S V. BERANEM
Milada je celoročně plná lidí. Zbylo tam stále ještě místo i na zvířata? Mají tam klid? Jsou tam jenom běžné druhy nebo 
se Milada stala lokalitou významnou v širokém okolí? O tom všem si můžete povídat s vedoucím přírodovědného 
oddělení ústeckého muzea Mgr. Václavem Beranem na komentované prohlídce. Vstupné 80/50 Kč

7. 10. / ČT / 17.00 / CAFÉ NOBEL bez kofeinu (dětské)
VÝLET DO KRAJINY TŘETIHORNÍCH ČECH
V severozápadních Čechách se díky příhodnému geologickému vývoji zachoval pod zemí kamenný archiv 
plný informací o tom, jak v době před 20–15 miliony lety vypadala zdejší krajina, jaké zde bylo klima, co tu 
rostlo a jaká tady žila zvířata. Vyprávět o tom bude geolog Ing. Karel Mach, Ph.D., vedoucí oddělení geologie 
Severočeských dolů a.s. Vstup volný

9. 10. / SO / 9.15 / Tašov
PŘÍRODOVĚDNÁ 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 M. Pospíšilová, tel.: 774 231 862. Vstup volný

9. 10. / SO / 10.00 / Kaple sv. Antonína Paduánského v Lukově
EXKURZE S J. SVOBODOU NA LUKOV A ŠTĚPÁNOVSKOU HORU
Jiří Svoboda je nejen fotograf a znalec Českého středohoří, ale i sběratel minerálů. Exkurze bude 
věnována právě jim a nalezišti krásných černých krystalů pyroxenů v okolí Lukova. Trasa dále povede 
přírodou Štěpánovské hory, kde se rozprostírá nejen stejnojmenná přírodní památka, ale i dvojice valů po 
pravěkém hradišti. Exkurze se koná v rámci doprovodného programu k výstavě „Nejkrásnějším pohořím                                                      
s přírodovědcem Janem Šimrem“. Vstup volný

9. 10. / SO / 19.00
ENSEMBLE BERLIN-PRAG
Koncert hudební formace Ensemble Berlin-Prag, na kterém představí Dominik Wollenweber, který je 
považován za nejlepšího světového hráče na anglický roh, své nejnovější profilové album (Supraphon). 
Posluchači se tak budou moci seznámit v předpremiéře s interpretačním uměním tohoto legendárního 
hráče Berlínské filharmonie. Rezervace: info@collegiumbohemicum.cz. Vstupné 200/150 Kč

10. 10. / NE / 9.00–16.00
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT – NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem. Vstupné 80/50 Kč

10. 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 Mgr. Lucie Zíbarové „Houby v krajině zjizvené těžbou (lomy, pískovny, výsypky)“. Vstupné 80/50 Kč

13. 10. / ST / 17.00
DOMOV / HEIMAT
Autorské čtení Tomáše Cidliny. Tomáš Cidlina představí v rozhovoru s Petrem Kourou svůj právě vydaný 
básnický cyklus Domov / Heimat, který původně vznikl jako libreto ke skladbě, kterou zkomponovala 
skladatelka Ľubica Čekovská. Proč se historik začne vyjadřovat básnickým jazykem? Dozvíte se při následné 
besedě s autorem. Vstup volný 

13. 10. / ST / 18.00
BENEFIČNÍ KONCERT TYFLOCENTRA
S vlastní tvorbou vystoupí nadaný nevidomý klavírista a zpěvák Honza Jareš. Koncert se koná v rámci 
veřejné sbírky Bílá pastelka. Vstupenky lze zakoupit v TyfloCentru Hrnčířská 4, Ústí nad Labem. 
Vstupné 200 Kč, VIP 1000 Kč

21. 10. / ČT / 16.00 
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte Martina Pospíšilová.
Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

27. 10. / ST / 9.00–16.00 
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Tradiční tvořivá dílna pro malé i velké školáky doplněná povídáním o podzimní přírodě. Těšit se můžete na 
vycpaná zvířátka s ukázkami jejich zimních úkrytů a také snad na živého ježka. 
Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

výstavy

do 10. 10.
CO BUDE S MILADOU DÁL?
Ne každý ví, že severní Čechy už nejsou měsíční krajinou po těžbě uhlí. Nová jezera v bývalých uhelných 
lomech se intenzivně zapojují do okolní krajiny. V rámci mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-
architektonické soutěže na území jezera Milada vybrala odborná komise ty nápady, které budou krajině 
a obyvatelům regionu nejlépe vyhovovat. Na velkých vizualizacích si prohlédnete, jak si odborníci po 
debatách s veřejností představují budoucí vzhled i využití rozsáhlého území v okolí jezera. Dozvíte se 
také více o státním podniku PKÚ, který jako správce území jezera Milada bude na realizaci těchto návrhů 
pracovat. 

do 28. 11.
ICH BIN EIN VYDRA ANEB JAK VYDRA PŘES HRANICE PŘIŠLA
Expozice o populaci vydry říční v Sasku a Ústeckém kraji představí její životní prostředí v plné kráse. Vydra, 
tajemný noční živočich, žila dříve na celém našem území. V druhé polovině 20. století ale přežívala jen na 
pár místech. Dnes ji opět najdeme na celém území. Návrat to byl ale komplikovaný a plný překvapení.                     
Ve výstavě se dozvíte mnoho nových zajímavostí a seznámíte se s řadou dalších živočišných druhů,               
které vydru v jejím životě provází.

do 28. 11.
FOTOGRAF RUDOLF JENATSCHKE
Velkolepý soubor unikátních fotografií neštěmického rodáka, katechety a fotografa Rudolfa Jenatschkeho 
vzniklých mezi léty 1914 až 1945, který je doplněn o autentické předměty a dobové fotoaparáty.

do 27. 3. 2022
NEJKRÁSNĚJŠÍM POHOŘÍM S PŘÍRODOVĚDCEM J. ŠIMREM
Výstava představuje krajinu Českého středohoří a změny, které v ní nastaly v průběhu 20. stol. Průvodcem 
výstavy je třebenický učitel, botanik a zapálený ochránce přírody Jan Šimr (1900–1980), jehož fotografie 
rodinných výletů z 30. let 20. stol. ukazují tehdejší krajinnou mozaiku. Expozici doplňují aktivity pro malé 
přírodovědce. Výstava vznikla díky spolupráci Oblastního muzea v Litoměřicích, AOPK ČR a Muzea města 
Ústí nad Labem. Je součástí projektu LIFE České středohoří (2017–2023). Výstavu doplní aktivita přímo 
v terénu určená (nejen) rodinám s dětmi. Při výletní hře GeoFun (www.geofun.cz) provede návštěvníky 
přírodou vrchu Košťál u Třebenic virtuální Jan Šimr.

od 5. 10. do 26. 12. / klubovna
Z DÍLA ALFREDA KUNFTA
Výstava připomene výtvarné dílo rodáka z Ústí nad Labem Alfreda Kunfta (3.8.1892–21.1.1961),                                         
který patřil k významným představitelům českoněmeckého umění a designu první poloviny 20. století. 
Jeho grafiky a malby, stejně jako práce pro reklamu nebo designové návrhy pro sklářské výrobky, ho řadí        
na pomezí dobových stylů nové věcnosti a magického realismu. 

od 5. 10. do 31. 10.  / exponát měsíce října 
STŘEDOVĚKÉ OSTRUHY Z ÚSTECKA
Exponát měsíce představí železné středověké ostruhy nalezené při archeologické prospekci na Ústecku                   
v posledních letech.

do 28. 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.

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

MUZEUM | úterý–neděle, 9.00–18.00
KNIHOVNA | úterý–pátek, 9.00–17.00

BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI | úterý–neděle, 9.00–13.00 a 13.30–19.00

vstupné
základní | zlevněné | rodinné | školní skup. | předškolní skup. | bludiště zákl.| bludiště zlev. 

                80 Kč       50 Kč     150 Kč      30 Kč                 20 Kč                30 Kč             20 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


