
 

Oblastní muzeum v Mostě, Československé armády 1360 
Otevřeno út - pá 12 - 18 hodin, so - ne 10 - 18 hodin. 
Skupiny nad 10 osob také út - pá 8 - 12 hodin, po předchozím objednání (tel. 476 442 111). 
Vstupné výstavy: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, přednášky: 20 Kč. Děti do 6ti let zdarma. 
Bezbariérový přístup.    Změna programu vyhrazena.    
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PROGRAM PROSINEC 2017 
 
VÝSTAVY 
 

TERAKOTOVÁ ARMÁDA  do 7. ledna 2018 
Výstava představuje certifikované repliky soch bojovníků v životní 

velikosti. Doplněno komentovanými prohlídkami a filmovým 

dokumentem. Vstupné a otevírací doba na plakátech a webu.  
 

ČIŽBA  do 31. ledna 2018 

Historie chovu pěvců v lidském zajetí od nejstarších doložených 

příkladů po zákaz čižby v 19. století.  

 

SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN   do 31. května 2018 

Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech od 14. do 20. 

století. Výběr z toho nejzajímavějšího, co mohou nabídnout muzejní, 

památkové a vědecké instituce z Ústeckého kraje doplňují předměty 

z dalších českých i saských muzeí. 
 

AKCE 
 

DEN SVATÉHO MIKULÁŠE. FLER JARMARK  2. prosince 2017 

od 10 do 18 hodin 

Vánoční jarmark, divadélko, dílny pro malé i velké, vystoupení žáků 

ZUŠ a Waldorfské ZŠ Jeřabinka Litvínov, malý festival dobrého 

jídla. Možnost předání nadílky. Pořádá dílna Woodmaid. 

Vstupné: 30,- dospělí, 10,- děti, 60,- rodina 

 

STOLETÍ ČÍNY 12. prosince 2017 od 17 hodin 

Čína historická i současná. O cestách po Číně vypráví PhDr. 

Jaroslav Jančík a Ing. Stanislav Štýs, DrSc. Doprovodná přednáška 

k výstavě Terakotová armáda. 

 

KLÁRA 3847   13. prosince  2017 od 19 hodin 

Inscenace skutečného příběhu dívky, která byla vězněna v 

koncentračním táboře v Osvětimi. V režii Jurije  alina účinkuje celé 

Docela velké divadlo. Vstupné 200,- Kč, studenti a senioři 100,- 

Kč. Vstupenky lze objednat na tel. 778 094 093 nebo 476 752 487,  

e-mail propagace@docelavelkedivadlo.cz. 
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LEKTOROVANÉ 

PROGRAMY  

PRO ŠKOLY 
Po předchozím objednání 

(tel.: 731 112 541, 
brandova@muzeum-most.cz) 

 
 

EXPONÁT  MĚSÍCE  

      

 

Cinvaldit 
 

Tmavě stříbrošedá slída, často 

s nádechem do zelena. Na 

největším evropském nalezišti – 

Cínovci - se vyskytuje ve formě 

žil, lupenitých agregátů, nebo 

tabulkových krystalů. V době 

těžby cínových a wolframových 

rud (1348-1990) byla tato slída 

odpadem. Nyní se z ní získává 

prvek lithium, který je základem 

moderních baterií. 
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