
PROGRAM ČERVENEC & SRPEN 2022
přednášky, vernisáže a jiné akce

7. 7., 21. 7. a 18. 8. / ČT / 9.00 / sraz v lokalitě dle rezervačního systému
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO: CHLUMEC – HORKA

12. 7. a 2. 8. / ÚT / 10.00 / sraz v lokalitě dle rezervačního systému
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO: HRAD KYŠPERK
Vydejte se s námi po stopách předků v našem regionu a navštivte zříceninu 
středověkého hradu nebo raně středověkou celnici. Lokality Chlumec-Horka 
a hrad Kyšperk vám představí Milan Sýkora z Ústavu arch. památkové péče                                 
v Mostě a archeoložka ústeckého muzea Eliška Wiesnerová. Účast na komentované 
prohlídce je bezplatná, nicméně vybraný termín je třeba si rezervovat na:                         
www.arup.cas.cz/archeologicke-leto. 
Vstup volný

10. 7. / NE / 20.00 / Letní štace Činoherního studia
ANŠLUS
V nádražní hospodě v česko-saském pohraničí v zatuchlém vzduchu sedí čtyři 
muži. Společně čekají na příchod hostů, aby se Čechy a Sasko konečně staly 
jednou zemí. A zatímco čekají na zářivou budoucnost, stále více se propadají 
do své minulosti. V Teufelsbergu se totiž lidi vždy měnili na divoký svině a svině 
divoký na lidi. A proto taky všechny ty nehody na lovu…
Vstupenky na www.cinoherak.cz

14. 7. / ČT / 17.00 / Café Nobel 
KELTOVÉ A STŘEDOMOŘÍ
Keltské kmeny nežily v nějaké středoevropské izolaci. Antická hmotná kultura 
se k nim dostávala přes Dunaj i Alpy a Keltové sami, ať už jako nepřátelé nebo 
spojenci Římanů, Řeků a dalších národů, často pronikali na jih – do Středomoří 
a Malé Asie. Přednáší archeolog Martin Trefný z Filozofické fakulty UJEP a ředitel 
Podřipského muzea v Roudnici nad Labem.
Vstup volný

21. 7. / ČT / 9.00–15.00 / přírodní bludiště na Větruši
QUESTOVÁNÍ NA VĚTRUŠI
Quest je hra, je to cesta, zábava i poučení. Pojďte si oblíbený výlet z Větruše 
k vaňovským vodopádům zpestřit touto originální hrou plnou zajímavých 
hádanek a zábavných rýmů. S novým questem (hledačkou) pro rodiny s dětmi 
se můžete seznámit u přírodního bludiště na Větruši, kde pro vás navíc bude 
připravena zábavná úvodní hra. 
Vstup volný

26. 7. / ÚT / 10.00–17.00
10. 8. / ST / 10.00–17.00
FLAŠKOHRANÍ V ATRIU
Tradiční letní hrátky v atriu muzea tentokrát propojené s výstavou „Flaška“. Děti 
se mohou těšit na zábavnou stezku plnou pokusů, her a soutěží s flaškami. 
Připraveny budou i tvořivé dílny.
Vstupné 100/50 Kč

4. 8. / ČT / 17.00 / Café Nobel 
ARCHEOLOGIE NACISTICKÝCH A KOMUNISTICKÝCH LÁGRŮ
Autentickou výpověď o životě „za dráty“ přinášejí mmj. archeologické 
výzkumy. Jan Hasil z Archeologického ústavu AV ČR v Praze a Petr Hasil                                                                               
z ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu představí výsledky 
výzkumů ženského pobočního koncentračního tábora ve Svatavě, nacistického 
zajateckého tábora na Rolavě nebo komunistického pracovního tábora na 
pražské Letné, který bezprostředně souvisel s výstavbou pomníku J. V. Stalina.
Vstup volný

2. 9. / PÁ / 10.00–18.00 hod.
12. 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 30 Kč s hrnkem v ceně

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do 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. 

              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 31. 7.
VLADISLAV MAŠEK – PTÁCI NA SNĚHU
Ústecký rodák Vladislav Mašek se sice celý život věnuje šperku, ale posledních 
několik let se výrazně realizuje i v oboru skla. Před dvěma roky se společenský 
život zadrhnul, nicméně izolace a zvláštní karanténní režim jej v tvorbě 
nezastavily. V jeho venkovském ateliéru vznikla spousta nových studií, kreseb, 
olejomaleb, skleněných plastik, a většina nových děl je tak zároveň odrazem 
uplynulé „lockdownové“ éry.

do 31. 12.
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů 
experimentátora na poli širokoúhlé fotografie Ústečana Karla Gottsteina.                                         
K vidění budou výsledky pokusu, kdy fotografoval přes kravské oko, a poodhalíme 
i tajemství výroby legendárních „bednaflexů“.  

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.

do 4. 9. / muzejní kavárna a zrcadlové bludiště
LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK
Kolekce obrázků nevyléčitelně naivního a stále začínajícího multidisciplinárního 
umělce Luďka Jiřeny (56), vlastním povoláním jezného na Masarykových 
zdymadlech, který ve své nevážně myšlené tvorbě zrcadlí svět, jak ho vidí                                                                              
ze střekovského podhradí. 

do 28. 8. / před muzejní kavárnou
DŘEVĚNÉ MODELY LABSKÝCH LODÍ
Ústečan Jan Zelinka od mládí pracoval v loděnicích jako mechanik, během života 
si mnoho lodí postavil a zrekonstruoval, aby jimi mohl brázdit řeku Labe, a nyní 
s neuvěřitelnou precizností vyrábí dokonalé dřevěné modely svých někdejších 
plavidel, která s ním doslova proplula životem. 

od 5. 7. do 31. 7. / exponát měsíce července
ASTEROSOMA 
Představen bude nový přírůstek do geologických sbírek muzea – vzácná křídová 
ichnofosilie připomínající ze špekáčků složenou hvězdici.

od 2. 8. do 4. 9. / exponát měsíce srpna
FOTOGRAFIE 100. VÝROČÍ BITVY U CHLUMCE
Známé i neznámé dobové fotografie ze slavnostního otevření Jubilejního 
pomníku 29. srpna 1913.
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