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expozice

výstavy

1. 9. / ČT / 17.00 / Café Nobel 
ČESKÁ DIVOČINA, s. r. o.
Koncept divočiny je jednou z důležitých motivací pro územní ochranu přírody. Do jaké míry je 
však tento koncept realistický? Na otázku se pokusíme odpovědět historickou metodou, 
s pomocí nejnovějších výsledků výzkumu pravěké minulosti. Přednáší biolog a paleoekolog 
doc. Petr Pokorný, Ph.D. z Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity 
Karlovy a Akademie věd České republiky v Praze. Vstup volný

2. 9. / PÁ / 10.00–18.00
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

3. 9. / SO / 20.00 / Ozvěny 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. 
Vstupenky na www.cinoherak.cz 

6. 9. / ÚT / 17.00
PŘÍBĚH KONFIDENTA NACHTMANNA
Přednáška historika a spisovatele Jiřího Padevěta o pražském konfidentu Jaroslavu 
Nachtmannovi a jeho životních etapách po druhé světové válce, kdy byl nejprve vězněn 
v Sovětském svazu a následně se stal jak agentem KGB tak Československé státní 
bezpečnosti. Vstupné 50 Kč

6. 9. / ÚT / 18.00 / Ozvěny Letní štace Činoherního studia
BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY
Jací byli doopravdy chlapci - Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše 
v Tam-tamu neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? 
Nahlédněme s odstupem na pětici údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele. 
Vstupenky na www.cinoherak.cz

15. 9. / ČT / 17.00
NAŠI NĚMCI - MEZI VŠEMI HRANICEMI
Přednáška politologa a doktoranda historie na UJEP Jana Vondrouše na téma: Jak lze 
vnímat hranice? Na příkladu jedné hraniční vesnice přiblíží hranice jako dělicí čáru národů, 
společností, hospodářství nebo náboženství. Vstupné 50 Kč

17. 9. / SO / 10.15
SOKOLI NA KOMÍNECH
Zoologický klub, z. s. zve na přírodovědnou přednášku muzejního přírodovědce a ornitologa 
Václava Berana, který se řadu let věnuje hnízdění sokolů stěhovavých na průmyslových 
stavbách. Projekt na jejich ochranu zahrnuje také instalaci speciálních budek a monitoring 
úspěšnosti hnízdění. Vstup volný

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

21. 9. / ÚT / 17.00
JAK SE ŽIJE V DÁNSKU
Přednáška bývalého velvyslance České republiky Zděnka Lyčky o životě v Dánsku, tamních 
zvycích a souvislostech, které nás po staletí spojují i díky dánské královně Dagmar, původem 
z českého rodu Přemyslovců. Vstupné 50 Kč

22. 9. / ČT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S PETREM KOUROU
Rozsáhlou expozicí o dějinách německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích vás 
provede její kurátor a ředitel společnosti Collegium Bohemicum. Vstupné 100/50 Kč
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otevírací doba  
Muzeum                      úterý–neděle, 9.00–18.00  
Muzejní knihovna      úterý–pátek,  9.00–17.00  
Bludiště na Větruši    úterý–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 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz

akce v prvním říjnovém týdnu
1. 10. / SO / 9.15
PŘÍRODOVĚDNÁ MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA
Vycházka spojená se sběrem hub na výstavu a odborným výkladem mykoložky Lucie Zíbarové. 
Předpokládaná lokalita v okolí Tisé bude upřesněna, informace najdete od poloviny září na 
webu muzea, info: pospisilova@muzeumusti.cz, tel: 774 231 862. Vstup volný

2. 10. / NE / 9.00–16.00
NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem a Muzeum města 
Ústí nad Labem. Vstupné 100/50 Kč

2. 10. / NE / 10.00–17.00
MYKOLOGICKÝ DEN V MUZEU
Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení. 
V rámci výstavy proběhne zajímavá odborná přednáška, součástí akce jsou tradičně i hravé 
aktivity pro děti. Vstupné: 100/50 Kč

3. 10. / PO / 18.00
ORCHESTR JEŽKOVY STOPY – HLAS Z AMERIKY
Zahajovací koncert 24. ročníku festivalu Dny české a německé kultury, který je letos věnovaný 
tématu „Stopy“, otevře speciální koncertní program mladého swingového orchestru Ježkovy 
stopy k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. V jeho rámci zazní protiválečné písně 
Voskovce, Wericha a Ježka, kterými na vlnách rozhlasu bojovali proti nacistické okupaci. 
Vstupné 150 Kč

4. 10. / ÚT / 9.00–17.00
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Celodenní program nejen pro seniory plný přednášek a komentovaných prohlídek výstav Naši 
Němci, Experimentátor Karel Gottstein a Flaška. Vstupné: nad 60 let zdarma, ostatní 100/50 Kč

5. 10. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „FLAŠKA“ S JAKUBEM DOLEŽELEM
Výpravnou výstavou Flaška vás provede její kurátor, 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

6. 10. / ČT / 17.00
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Jirákovy krajiny na obrazech nezřídka bývají seversky pusté a nemalebné, přesto však jsou 
překvapivým zdrojem mnoha pocitů a nostalgií, které se vynořují ze zdánlivě běžných výjevů 
a situací. Přijměte pozvání na vernisáž výstavy. Vstup volný

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.

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

od 6. 9. do 30. 10. / muzejní kavárna
KRÁLOVNA DAGMAR – DÁNSKÁ KRÁLOVNA A ČESKÁ PRINCEZNA
24. května 1212, tedy před 810 lety, zemřela oblíbená dánská královna Dagmar, původně 
česká princezna Markéta Drahomíra Přemyslovna. Byla dcerou Přemysla Otakara I. 
a nevlastní sestrou svaté Anežky České. Když se v Dánsku řekne „královna Dagmar“, 
lidé si připomenou zejména balady o této půvabné a šlechetné královně. Málokdo však ví, 
že pocházela z českých zemí.

do 2. 10. / Zrcadlové bludiště na Větruši
LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK
Kolekce obrázků naivního umělce Luďka Jiřeny, který ve své tvorbě zrcadlí svět, jak ho 
s nadsázkou vnímá ze střekovského podhradí. 

od 1. 9. do 2. 10. / exponát měsíce 
NOUZOVÁ PLATIDLA SPOŘITELNY V PADERBORNU 
Po 1. světové válce se nedostatek kovů projevil i v úbytku drobných 
mincí, které musely být v mnoha zemích nahrazovány dočasně 
platnými papírovými poukázkami. Námět série nouzových 
platidel spořitelny ve vestfálském Paderbornu z roku 
1918 přípomíná události třicetileté války. 


