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přednášky, představení a jiné akce
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expozice

výstavy

muzeumusti muzeum_usti

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

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 / Dny české a německé kultury
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. 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

11.10 / ÚT / 19.00 / Dny české a německé kultury
ÚSTECKÁ NOC LITERATURY – DVACÁTÉ STOLETÍ FRANZE FÜHMANNA
Hudebně-literární pásmo ke stému výročí narození německého spisovatele pocházejícího 
z Rokytnice nad Jizerou. Ukázky z jeho textů budou doprovázené skladbami J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, B. Bartóka, E. Schulhoffa a H. Krásy v podání orchestru Barlen. Vstupné dobrovolné

12. 10. / ST / 17.00
LUXUS LOUNGE
Německá výtvarnice Brigitte C. Reichl představí své dílo reflektující ústeckou průmyslovou 
tradici firmy Schicht vytvořené ze 420 mýdel. Vstup volný

12. 10. / ST / 18.00
BENEFIČNÍ KONCERT TYFLOCENTRA
Účinkuje nadaná nevidomá klavíristka Ráchel Skleničková.
Vstupenky v prodeji v Tyflocentru Hrnčířská 4, Ústí nad Labem. Vstupné: 200 Kč, VIP 1000 Kč

13. 10. / ČT / 17.00
PŘELUDY
Literární večer slovinské basnířky Alenky Jensterle-Doležalové. Originály v původním jazyce 
přednese autorka, která svou poezii přeložila též do češtiny. Překlady upravil a přednese Luděk 
Marks. Vstupné 50 Kč

14. 10. / PÁ / 17.00 / Dny české a německé kultury 
VÝSTAVOU NAŠI NĚMCI S PETREM KOUROU – PO STOPÁCH SEVEROČECHŮ
Stálou expozicí k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí vás provede její kurátor 
a ředitel společnosti Collegium Bohemicum Petr Koura, tentokrát se zaměřením na severočeské 
rodáky. Vstupné 100/50 Kč

14. 10. / PÁ / 19.30 / Dny české a německé kultury 
…BECAUSE OF ALMA 
Divadelní představení o příběhu houslové virtuosky Almy Rosé, neteře Gustava Mahlera, která 
se stala dirigentkou ženského orchestru ve vyhlazovacím táboře Osvětim. Drama předvede 
soubor Bodyvoiceband za doprovodu orchestru Alma Ansámbl. Vstupné 150 Kč

16. 10. / NE / 18.00 / Dny české a německé kultury 
VILÉM VEVERKA A PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
Závěrečný koncert festivalu Dny české a německé kultury nabídne skladby Ludwiga van 
Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta a Gustava Mahlera v podání hobojisty Viléma Veverky 
a souboru PhilHarmonia Octet Prague. Vstupné 150 Kč

NAŠI NĚMCI 
Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy mluvícího 
obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. Expozici spravuje 
Collegium Bohemicum.

od 7. 10. 2022 do 15. 1. 2023
ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
Krajina Sudet není krajinou čistou, neposkvrněnou, je naopak zjizvena hlubokými vrypy neklidné 
historie, pokryta různými kulturními vrstvami, osídlena lidmi, kteří v ní zanechávají stopy 
svých osudů. Krajina se stává zrcadlem naší duše. Sudety jsou krajinou periferie, vykořenění                                        
a outsiderství, krajinou mlh, nízkých oblak a teskných větrů, ale přesto, nebo právě proto, jsou 
místem, kde lze pocítit a objevit plnost bytí.

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
V Předlicích 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 30. 10. / muzejní kavárna
KRÁLOVNA DAGMAR – DÁNSKÁ KRÁLOVNA A ČESKÁ PRINCEZNA
24. května 1212 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“, málokdo ví, že pocházela z českých zemí.

do 30. 10. / Zrcadlové bludiště na Větruši
LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK
Kolekce obrázků naivního umělce Luďka Jiřeny, který ve své tvorbě zrcadlí svět, jak jej 
s nadsázkou vnímá ze střekovského podhradí. 

od 4. do 30. 10. / exponát měsíce 
ZÁCHRANNÝ VÝZKUM V TRMICÍCH
Terénní část archeologického výzkumu právě skončila, laboratorní 
ošetření nálezů a odborné zpracování mnoha nových 
poznatků teprve začíná. Co se zde vlastně našlo?

18. 10. / ÚT / 16.00 
WORKSHOP „CAMERA OBSCURA“
Pod vedením lektora Jáchyma Myslivce si zkusíte vyrobit klasickou dírkovou komoru                                      
a exponujete vlastní snímek. Workshop trvá okolo 2 hodin a je doprovodným programem                         
k výstavě Experimentátor Karel Gottstein. Kapacita je omezena na 15 lidí. Lístky jsou                                         
v předprodeji na www.vstupenkyusti.cz. Vstupné 100 Kč

19. 10. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Program pro děti doplněný doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte muzejní pedagog.
Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

25. 10. / ÚT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu
CO VŠECHNO SE U NÁS PLAZÍ
V České republice žije třináct druhů plazů. Zoolog a herpetolog Martin Vlček ze Správy CHKO 
České středohoří vám představí ty, se kterými se můžete setkat i v našem regionu. Dozvíte se                 
o jejich ekologických nárocích, životních strategiích, ale také o tom, co může každý z nás udělat 
pro to, abychom plazy neznali pouze z literatury nebo chovatelských terárií. Vstup volný

26.10. / ST / 9.00–16.00 / Akce pro rodiny s dětmi
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
Tradiční tvořivá dílna pro malé i velké školáky. Připraveno bude i povídání o ptácích v podzimním 
období s ukázkami jednotlivých druhů. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

27. 10. / ČT / 15.00–19.00 / Akce pro rodiny s dětmi
STEZKA ODVAHY NA VĚTRUŠI – DVANÁCT  TAJEMNÝCH TRUHEL
Přírodní bludiště na Větruši v tento den ukryje 12 truhel. Jen odvážný duch a statečné srdce 
dokáže stanout tváří v tvář obávaným tvorům a otevřít je. Odměna ho nemine. Program pro 
malé i velké dobrodruhy se uskuteční za příznivého počasí. S sebou je možné si přinést 
špekáčky na opékání. Aktuální informace o konání akce naleznete na facebooku muzea a na 
webu muzeumusti.cz. Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma


