
PROGRAM DUBEN 2022
přednášky, vernisáže a jiné akce

2. 4. / SO / 10.45
PUTOVÁNÍ BORNEJSKÝM SABAHEM
Známý zoolog a kameraman Jiří Bálek se podělí o své zážitky z třítýdenního putování 
nejsevernějším cípem Bornea. Pořádá Zoologický klub z. s. Vstup volný
5. 4. / ÚT / 17.00
PAMÁTNÉ STROMY ÚSTECKÉHO KRAJE 
Vernisáž autorské výstavy botanika Víta Jozy zaměřené na mimořádně cenné 
památné stromy v Ústeckém kraji. Vstup volný
7. 4. / ČT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu (dětské)
MOLEKULY V POHYBU
Již staří Řekové si představovali, že se svět skládá z malých, okem neviditelných částeček. 
Trvalo však celá staletí, než se to vědcům podařilo dokázat. Odborník na počítačové 
modelování Martin Svoboda z Přírodovědecké fakulty UJEP vám předvede, jak se chování 
molekul nebo dokonce atomů zkoumá dnes prostřednictvím počítačů. Vstup volný
7. 4. / ČT / 17.00
O EMERICHU RATHOVI S HISTORIKEM KRYŠTOFEM ZEMANEM
Všestranný sportovec německé národnosti Emerich Rath byl zapomenutou osobností, 
nyní vstupuje opět do povědomí díky filmu Poslední závod. Příběh tohoto  lyžaře, hokejisty, 
fotbalisty a boxera, který se neúspěšně pokusil zachránit Bohumila Hanče před zmrznutím 
na Zlatém návrší, představí historik Kryštof Zeman. Od 19 hodin je pak možné zhlédnout 
film Poslední závod ve Veřejném sále Hraničář. Vstup volný
9. 4. / SO / 14.00 /u hradu Střekov
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY POD VYSOKÝM OSTRÝM
Oficiální zahájení provozu obnovené naučné stezky Pod Vysokým Ostrým proběhne 
u cílové informační cedule č. 17 v horní části parkoviště u hradu Střekova. Od 10.30 
po celý den se můžete těšit na bohatý doprovodný program na hradě Střekov, který 
zde pořádá statutární město Ústí nad Labem. Vstup volný
13. 4. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „FLAŠKA“ S JAKUBEM DOLEŽELEM 
Nově otevřenou výpravnou výstavou Flaška vás provede její kurátor Jakub Doležel, 
který poodhalí dějinné souvislosti vzniku i zániku jednoho z kdysi největších 
výrobců skleněných lahví všech možných tvarů i velikostí pro rozličná odvětví.                             
Vstupné 100/50 Kč
14. 4. / ČT / 17.00
JEZERO MILADA – REGIONÁLNÍ PŘÍLEŽITOST 
Beseda s Vladimírem Charvátem o potenciálu prostoru jezera a okolní krajiny, která 
je zde kontinuálně budována od 13. století. Prostor mezi Ústím, Osekem, Moldavou, 
Petrovicemi, Tisou, Libouchcem, včetně Teplic, lze prohlásit za republikově významný 
pro vysoký rekreační potenciál v provázanosti na CHKO a Krušné hory. Vstup volný
19. 4. / ÚT / 17.00
POUTNÍK ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM
Přednáška vlastivědného nadšence Jiřího Svobody se  shoduje s podtitulem jeho nejnovější 
knihy – skály, sopky, stromy, kameny, kostely a jiné zázraky. Čeká vás povídání o krásách 
a zajímavostech Českého středohoří spojené s promítáním fotografií. Nahlédneme do 
krajiny plné barev, pozoruhodných rostlin a živočichů a do mnoha záhad. Vstupné 50 Kč
21. 4. / ČT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S PETREM KOUROU 
Kurátor výstavy Naši Němci a ředitel Collegia Bohemica Petr Koura bude provádět 
výstavou Naši Němci se zaměřením na 20. století. Návštěvníci tak nahlédnou do 
historie česko-německých konfliktů od Rakouska-Uherska až po druhou světovou 
válku. Vstupné 100/50 Kč
23. 4. / SO / 13.00–18.00 / přírodní bludiště na Větruši
VÍTÁNÍ JARA S DLOUHONOHÝMI SKŘÍTKY
Stezka plná zábavných úkolů a tvořivé dílničky s jarní tematikou budou pro děti připraveny 
v areálu přírodního bludiště na Větruši. Kromě toho se můžete těšit i na živá zvířátka. 
Děti, přijďte v kostýmu skřítka! Bude na vás čekat dobrá zmrzlina. Akce je pořádána ve 
spolupráci Magistrátu a Muzea města Ústí nad Labem. Vstup volný
24. 4. / NE / 9.00 / u Kaple svaté Anny v Brné
S PŘÍRODOVĚDCI NAUČNOU STEZKOU POD VYSOKÝM OSTRÝM
Naučná stezka strmým údolím Průčelské rokle byla vybudována již v roce 1986.                        
V posledních letech byla tato lokalita podrobena přírodovědným sledováním,                            
o jejichž poznatcích vám při společné procházce podají výklad přírodovědci 
ústeckého muzea. Vstup volný

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. | bludiště zákl.| bludiště zlev. 

              100 Kč     50 Kč     200 Kč      30 Kč                 20 Kč                30 Kč             20 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.  

kontakt

Muzeum města Ústí nad Labem
Brněnská 1000

CZ 40001 Ústí nad Labem

            telefon:        +420 475 210 937
            e-mail:          muzeumusti@muzeumusti.cz 
            web:              www.muzeumusti.cz
            facebook:    www.facebook.com/muzeumusti

expozice
NAŠI NĚMCI 
Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy 
mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. 
Návštěvník v ní najde místnost věnovanou působení Karla IV., reformačnímu úsilí 
Čechů i Němců, modernizačním reformám Josefa II. nebo panovníkům habsburského 
rodu na českém trůně. Ocitne se uprostřed barokního procesí k Janu Nepomuckému, 
na barikádě v revolučním roce 1848, nahlédne do měšťanského salonu v období 
biedermeieru, navštíví český zemský sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci, 
vyslechne si rozhovor štamgastů v hospodě v Lokti nad Ohří a v pražské kavárně, 
zhlédne projekci rodinných filmů ve funkcionalistické vile a na konci si může zahrát 
stolní fotbal s mužstvy v dresech německých klubů. Expozici spravuje Collegium 
Bohemicum, o. p. s.
 výstavy
do 3. 4. 
NESTABILNÍ PODLOŽÍ: SESUVY, ŽIVOTY A PERSPEKTIVY
Výstava se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory 
setkávání odlišných časů a měřítek Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do 
základních kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé 
části výstavy: Moderní vědění, Realitní kancelář Realita, Neposednost, Život                                           
v trhlinách a Sopečná krajina v pohybu.
do 26. 2. 2023
FLAŠKA
Před třemi lety bez většího zájmu veřejnosti buldozery zlikvidovaly rozsáhlý  
zchátralý areál ústecké sklárny v Předlicích, kde před 150 lety vyrostl tehdy moderní 
provoz výroby lahví, největší v Rakousko-Uhersku. Příběh ústecké sklárny a jejích 
zaměstnanců přibližuje nová ambiciózně pojatá výstava.  
od 5. 4. do 29. 5. / muzejní kavárna
PAMÁTNÉ STROMY ÚSTECKÉHO KRAJE
Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa 
přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy 
v Ústeckém kraji. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení                       
i možností je chránit a připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy.
od 5. 4. do 1. 5. / exponát měsíce
CÍNOVÉ SVÍCNY ZE SBÍRKY UMĚLECKÉHO ŘEMESLA
Cínové svícny s voskovými svícemi jako zdroj světla tvořily vedle užití v sakrálním 
prostoru běžnou součást vybavení obydlí středních a vyšších vrstev obyvatelstva 
ještě v polovině 19. století. 
do 1. 5. / Zrcadlové bludiště na Větruši
ZÁZRAČNÉ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ POHLEDEM JIŘÍHO SVOBODY
Fotografická výstava ukazuje krásu okolní krajiny v průběhu posledních deseti let, 
kdy Jiří Svoboda tvořil sérii svých výpravných publikací: Tajemství Českého středohoří, 
Zázračné České středohoří a Poutník Českým středohořím. Ponořte se do úchvatné 
krajiny vodopádů, středověkých hradů, přírodních památek a kouzelných výhledů.

27.4. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Autorské čtení knihy Bába Bedla od paní Markéty Pilátové. Čtení bude doplněno 
tematickou tvořivou dílnou. Na akci bude možné koupit knihu s autorčiným osobním 
věnováním. Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma
27. 4. / ST / 17.30
ČEŠTÍ NĚMCI V BRAZÍLII, ANEB HNÍZDA V PRALESE
Říkají si bohemios a považují se za Čechy mluvící německy, portugalsky a nářečím 
„bomisch.” V jejich příběhu se rozpouští tradiční představa o národní identitě a o tom 
co ji vlastně tvoří. Je to jazyk? Země, z níž pocházíme, nebo země do níž jsme přišli? 
O tom všem se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která v brazilské komunitě českých 
Němců působila sedm let, sepisovala jejich příběhy a učila je česky. Vstupné 50 Kč

28. 4. / ČT / 17.00
ROZVOJ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Beseda s Vladimírem Charvátem o situaci krajského centra do 100 km od Prahy, 
o absenci endogenní strategie Ústí, o „čekání“ města na investice, o selhávání 
regionální politiky, o nových cílech strategie v územním plánu, jejich aglomeračních 
dopadech a mnohém dalším. Vstup volný


