
PROGRAM SRPEN 2021
přednášky, vernisáže a jiné akce

3. 8. / ÚT / 10.00–16.00 
VYDŘÍ HRÁTKY V ATRIU
Doprovodný program k výstavám s vydří a přírodovědnou tematikou. Děti se mohou těšit 
na hravou vydří stezku a tvořivé dílny. Akce se koná v muzejním atriu. 
Vstupné 80/50 Kč

3. 8. a 10. 8. / ÚT / 10.30 
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / Tříkřížový vrch
5. 8. / ČT / 10.40
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / hrad Blansko
Vydejte se s námi po stopách předků v našem regionu a navštivte zříceninu středověkého 
hradu nebo pravěké hradiště. Lokality Blansko a Tříkřížový vrch u Libochovan vám 
představí Mgr. Milan Sýkora z Ústavu arch. památkové péče v Mostě a archeoložka 
ústeckého muzea Mgr. Eliška Wiesnerová. Vycházky se zúčastní i entomolog ústeckého 
muzea Ing. Miloš Trýzna, Ph.D. Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nicméně 
vybraný termín je třeba si rezervovat na: www.arup.cas.cz/archeologicke-leto. 
Vstup volný

10. 8. / ÚT / 17.00 
SKAFANDR A MOTÝL (JULIAN SCHNABEL, FRANCIE-USA 2007)
Jestliže existuje otázka o smyslu života, tak pouze v naší hlavě. Ta když selže, tak musíme 
otevřít srdce a v hlavě zasvitne světlo. Beseda o filmu i o tématech života, která nám film 
otevře, s filmovým vědcem, režisérem a pedagogem Doc. PhDr. Vladimírem Suchánkem, Ph.D.
Vstup volný

12. 8. / ČT / 17.00 / Café Nobel
ZLOMENÁ KOPÍ: 500 LET OD DOBYTÍ AZTÉCKÉ ŘÍŠE 
HERNÁNEM CORTÉSEM
Aztékové byli první z vyspělých kultur Ameriky, kterou si podrobili evropští dobyvatelé. 
Zprávy o Aztécích vzbudily v Evropě rozporuplné reakce. Dvořané španělského krále 
žasli nad poklady z vydrancovaných paláců. Katolické misionáře děsilo krvavé divadlo 
lidských obětí. Jak se mohla velkolepá říše Aztéků stát tak snadnou kořistí? Pohovoří                   
o tom etnoložka a historička prof. Markéta Křížová, Ph.D. ze Střediska ibero-amerických 
studií Univerzity Karlovy. 
Vstup volný

18. 8. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „CO BUDE S MILADOU DÁL?“  
S ING. JITKOU TREVISAN
Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy „Co bude s Miladou dál?“ Dozvíte se, 
jak probíhala mezinárodní Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž a proč byly 
vybrány konkrétní návrhy. Budete si také moci prohlédnout vizualizaci šesti návrhů                       
z obou kol soutěže komentované krajinářskou architektkou Ing. Jitkou Trevisan.                  
Těšíme se na zajímavé setkání! 
Vstupné 80/50 Kč

26. 8. / ČT / 16.00 
PRÁZDNINOVÝ BĚH S KNIHOU / Větruše
Autorské čtení napínavé knihy Vilma běží o život od Nadi Pažoutové spojené se zábavnými 
aktivitami muzejní pedagogiky. Na děti kromě poslechu poutavého příběhubude čekat 
běh bludištěm s plněním zábavných úkolů a také oblíbené tvořivé dílny. Akce se koná 
na Větruši v prostoru před bludištěm.
Vstupné: děti 30,- Kč, doprovod zdarma

3. 9. / PÁ / 10.00–18.00

11. 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

výstavy
do 25. 8.
HŘBITOV NA ULICI / Brněnská ulice
Pětasedmdesát let po odsunu představují nápisy na náhrobcích často poslední čitelnou 
stopu po německém osídlení v pohraničí. Co s tímto dědictvím? Nezvyklá instalace 
náhrobních kamenů kdysi odstraněných ze hřbitova v Zubrnicích na dočasně uzavřené ulici 
Brněnská před vchodem do muzea předznamená otevření stálé expozice „Naši Němci“.

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. A nejen to, uvidíte sami.

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 JANEM 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). Při výletní hře GeoFun 
(www.geofun.cz) provede návštěvníky přírodou vrchu Košťál u Třebenic virtuální Jan Šimr.

do 5. 9.
CO BUDE S MILADOU DÁL? / klubovna
Vizualizace návrhů architektonických ateliérů z prvního kola soutěže.

od 3. 8. do 29. 8.
STEREOSKOPICKÉ FOTOGRAFIE 1931–1933 / exponát měsíce
Nejnovější přírůstek do podsbírky fotografie. Exponát měsíce bude doplněn                                                    
o prohlížečky a stereoskopické fotoaparáty.

do 28. 11.
RUDOLF JENATSCHKE V BARVĚ / Zrcadlové bludiště na Větruši
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 | otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00

KNIHOVNA | otevřeno úterý a čtvrtek, 10.00–16.00
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.    

                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
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