
PROGRAM LISTOPAD 2021
přednášky, vernisáže a jiné akce

1.11. / PO / 17.00 / Hřbitovní kaple v Krásném Březně
POZDRAV Z DRUHÉ STRANY – NĚMECKÉ HROBY V ČESKU
Vernisáž fotografické výstavy Lucie Römer a Michaely Danelové v nedávno zrekonstruované 
hřbitovní kapli v Krásném Březně v předvečer Svátku všech zemřelých. Vstup volný

2. 11. / ÚT / 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“. 
Vstupné 50 Kč

6. 11. / SO / 16.00
POCTA PROFESORCE JITCE ŠVÁBOVÉ
Vzpomínkový koncert na legendární pedagožku, ústeckou profesorku sólového zpěvu,                                        
jež vychovala řadu vynikajících operních sólistů. Účinkují: Emma Hubáčková (operní pěvkyně), Ema 
Hubáčková ml. (sólistka Teatro de la Zarzuela Madrid), Vladimír Župan (klavír). Vstupné 200 Kč

9. 11. / ÚT / 17.00
SKRYTÍ OBYVATELÉ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ ANEB CO „ŠNECI“ VYPRÁVĚJÍ
Krajina i její obyvatelé mají paměť. Ta šnečí sahá až do dávných dob ledových i do dob, kdy se na 
prahu Českého středohoří poprvé objevil člověk. Díky svým chlupatým, zubatým, průhledným   
či pestrobarevným ulitám nám mohou vyprávět o soužití s člověkem až do dnešní doby. Přijďte 
se obdivovat jejich kráse na vlastní oči a poslechnout si vyprávění o jejich domově. Vstupné 50 Kč

11. 11. / ČT / 17.00 / Café Nobel
KDE HNÍZDÍ PTÁCI
O mapování hnízdního rozšíření ptáků v Evropě bude povídat zoolog a ornitolog Petr Voříšek                  
z České společnosti ornitologické a Univerzity Palackého v Olomouci. Kolik ptáků v Evropě 
hnízdí a co se změnilo od 80. let, kdy proběhl poslední srovnatelný výzkum? Vstup volný

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

18. 11. / ČT / 10.00 
NAŠI NĚMCI
Slavnostní otevření stálé výstavy, představující dějiny německojazyčného obyvatelstva českých 
zemí a vývoj česko-německých vztahů od středověku do 20. století. Od 11.00 komentovaná 
prohlídka s kurátorem výstavy. Autorem expozice je Collegium Bohemicum. Vstup volný

18. 11. / ČT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S PETREM KOUROU
Výstavou o dějinách Němců v českých zemích Vás provede její kurátor a ředitel Collegia 
Bohemica. Vstup volný, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

20. 11. / SO / 18.00
VÝROČNÍ KONCERT ŽENSKÉHO KOMORNÍHO SBORU LUSCINIA
Koncert pořádaný ke 45. výročí založení ženský komorní sbor Luscinia (v r. 1975 jej založili manželé 
Kobrlovi). Repertoár sboru zahrnuje skladby všech slohových období, od vokální polyfonie až po 
současnost vč. lidových písní. V posledních letech sbor vede Mgr. Jakub Houdek. Vstupné 50 Kč

23. 11. / ÚT / 17.00
NESTABILNÍ PODLOŽÍ: SESUVY, ŽIVOTY A PERSPEKTIVY
Vernisáž výstavy, která se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory 
setkávání odlišných časů a měřítek Země a člověka. Vstup volný

24. 11. / ST / 17.00
NAPOSLEDY VÝSTAVOU „FOTOGRAF R. JENATSCHKE “ S J. PRECLÍKEM
Úspěšnou výstavou ústeckého muzea Vás naposledy provede jeden z autorů. Vstupné 80/50 Kč

25. 11. / ČT / 18.00
DFC: LEGENDA SE VRACÍ / DIE LEGENDE KEHRT ZURÜCK
Ondřej Kavan a Thomas Oellermann představí a promítnou v rámci akce Festival Sudety 
dokumentární film o legendárním pražském Deutscher Fußball-Clubu, v němž působili němečtí, 
židovští i čeští hráči, na začátku 20. století patřil k nejlepším v kontinentální Evropě, ale kvůli 
druhé světové válce musel skončit. Vstupné 50 Kč

výstavy
od 1. 11. do 30. 1. 2022 / Hřbitovní kaple v Krásném Březně
POZDRAV Z DRUHÉ STRANY – NĚMECKÉ HROBY V ČESKU 
Prvním výstavním projektem v nedávno zrekonstruované hřbitovní kapli v Krásném Březně 
je fotografická výstava Lucie Römer a Michaely Danelové. Vznikla jako výstup z dokumentace 
50 hřbitovů v Karlovarském a Ústeckém kraji z roku 2020 a zahrnuje i krásnobřezenské 
pohřebiště. V České republice se nachází stovky tisíc německých hrobů. V jakém jsou stavu? 
Dají se vůbec zachránit? A proč by měly? Kaple bude přístupná v otvíracích hodinách 
hřbitova.

od 18. 11.
NAŠI NĚMCI
Dlouho očekávaná stálá výstava představuje ve 22 místnostech dějiny německojazyčného 
obyvatelstva v českých zemích a vývoj česko-německých vztahů od středověku do                                    
20. století. Autorem expozice je Collegium Bohemicum.

od 24. 11. do 27. 3. 2022 
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 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). 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.

do 26. 12. / muzejní 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 2. 11. do 28. 11. / exponát měsíce listopadu 
SOUBOR ŠKOLNÍCH SEŠITŮ A VÝKRESŮ OLGY OPPELTOVÉ
K novým přírůstkům muzejní sbírky patří soubor školních sešitů a výkresů Olgy Oppeltové, 
která ve 20.–30. letech 20. století postupně navštěvovala obecnou školu ve Střekově, dívčí 
reformní reálné gymnázium v Ústí nad Labem a obchodní akademii tamtéž.

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 13.30–18.00

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
      Brněnská 1000/1a

       CZ 40001 Ústí nad Labem

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


