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expozice

výstavy
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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 13.30–18.00

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

5. 11. / SO / 16.00
POCTA PROFESORCE JITCE ŠVÁBOVÉ
8. ročník vzpomínkového koncertu na legendární profesorku klasického 
sólového zpěvu a významnou ústeckou osobnost. Účinkují: Emma Hubáčková, 
Richard Haan a Jitka Nešverová. Pořádá Emma Art Agency. Vstup volný

10.11. / ČT / 17.00 / Café Nobel
NEZAPOMÍNEJME NA ALZHEIMERA!
Mnoho nemocí pokročilého věku dnes umíme léčit, ale Alzheimerova demence 
k nim bohužel nepatří a její podstata zůstává záhadou. Biolog RNDr. Tomáš 
Petrásek, Ph.D. z Fyziologického ústavu AV ČR a Národního ústavu duševního 
zdraví bude vyprávět o tom, jak byla tato obávaná choroba před více než sto 
lety objevena, jakým způsobem ji zkoumáme a co všechno o ní stále nevíme. 
Vstup volný

12. 11. / SO / 18.00
DÍVČÍ KOMORNÍ SBOR PF UJEP
Slavnostní koncert k 30. výročí založení pěveckého sboru. Vystoupí též řada 
hostů: Vokální uskupení Panoptikum, Dagmar Zelenková, Václav Krahulík, 
Klára Mikulová-Džuganová a další. Pořádá Katedra hudební výchovy PF UJEP.
Vstupné 100 Kč (v prodeji před koncertem)

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

15. 11. / ÚT / 17.00
VÁNOČNÍ OZDOBY. ZNÁTE PŘÍBĚH OKURKY?
Přednáška Mgr. Jana Vondrouše o vzniku a výrobě ručně foukaných skleněných 
vánočních ozdob z Pojizeří, které mají svoji tradici sahající do 19. století. Proč 
vznikly, jaký to mělo česko–německý rozměr a jak staré jsou některé ozdoby, 
které zdobí vánoční stromky do dnešních dnů? Bude zde možné si i zkusit 
napsat jméno na vánoční ozdobu. Vstupné 50 Kč

22. 11. / ÚT / 17.00 
VÝSTAVOU „OBRAZY Z ČECH“ SE ŠTĚPÁNEM JIRÁKEM
Krajiny na obrazech nezřídka bývají seversky pusté a nemalebné, přesto však 
jsou zdrojem mnoha pocitů, nostalgií a skrytých významů, které Vám může 
poodhalit jejich autor - malíř Štěpán Jirák na komentované prohlídce jeho 
výstavy. Vstupné 100/50 Kč

24. 11. / ČT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S TOMÁŠEM OKURKOU
Komentovaná prohlídka části expozice Naši Němci se bude věnovat dějinám 
a vývoji česko-německých vztahů v 19. a 20. století. Návštěvníky provede 
historik Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. Vstupné 100/50 Kč

26. 11. / SO / 10.00–16.00
STRAŠIDLA V MUZEU
Zábavný dětský program plný her a soutěží v celé budově muzea. Společně si 
něco vytvoříme, budeme se bát, protáhneme těla a také potrápíme hlavičky.
Vstupné 50 Kč

29. 11. / ÚT / 17.00
ÚSTECKÝ MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÝ SPOLEK
Schůze valné hromady Ústeckého muzejního a vlastivědného spolku shrne 
předešlé období a představí chystané novinky. Přivítá nejen své členy, ale také 
případné zájemce o vstup do spolku. Vstup volný

3. 12. / SO / 10.00–16.00
ADVENT V MUZEU
Tradiční předvánoční setkání v muzeu, jehož součástí bude tvořivá dílna, 
prezentace výrobků s vánoční tematikou a další doprovodný program.
Vstupné 50 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. 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 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 
místem, kde lze pocítit a objevit plnost bytí.

do 26. 2. 2023
FLAŠKA
Před třemi lety byl zlikvidován 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 ambiciózně pojatá výstava.

od 1. do 27. 11. / muzejní kavárna
ŽIJI A BYDLÍM V ÚSTÍ NAD LABEM
Cílem projektu Housing First byla na území Ústí nad Labem eliminace 
bezdomovectví a bytové nouze lidí bez domova, žijících na okraji společnosti, 
čelící mimořádným událostem a osoby se zdravotním postižením. Během 
dvou let (2020–2022) bylo zmapováno přibližně 300 osob v těžké životní 
situaci. Spolupracovat se podařilo se 156 osobami, které byly ohroženy ztrátou 
bydlení nebo již byly bez střechy nad hlavou. Pro 38 osob se po přípravné fázi 
podařilo najít nové bydlení a naprostá většina z nich v něm žije dál. Výstava 
zachycuje osudy a životní podmínky některých z nich. Fotografie: Vladimír Cettl.

do 30. 11. / 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. do 30. 11. / exponát měsíce 
NOVÉ PŘÍRŮSTKY HISTORICKÝCH LAHVÍ
Exponát měsíce tentokrát představí zajímavé lahve, darované 
muzeu jako reakce na probíhající výstavu Flaška.


