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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 13.30–18.00

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

1. 12. / ČT / 17.00  
ARCHITEKTURA ÚSTÍ NAD LABEM 1900–1945
Přednáška Marty Pavlíkové, Mirky Salavové a Aleny Sellnerové u příležitosti 
vydání nové odborné publikace. Vstupné 50 Kč

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

6. 12. / ÚT / 17. 00
KŘEST KNIHY FOTOGRAF KAREL GOTTSTEIN
Ve výstavě Experimentátor Karel Gottstein pokřtí a představí autor Jiří Preclík 
svou novou knihu. Úvodního slova se ujme emeritní ředitel ústeckého archivu 
Vladimír Kaiser. Vstup volný

7. 12. / ST / 17.00
SEVEROTOULKY
Představení nové knihy Jana Civína s tipy na dobrodružné výlety po méně 
známých koutech Českého středohoří, Labských pískovců, Džbánu, Ralské 
pahorkatiny, Kokořínska, Oharské tabule, Krušných a Lužických hor.
Vstupné 50 Kč

8. 12. / ČT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu
SUPERVULKÁNY, NEVYHNUTELNÁ HROZBA?
Kromě běžných sopek na Zemi existují i vulkány, které vybuchují třeba 
jen jednou za několik desítek až stovek tisíc let. Jejich výbuchy však mají 
ohromnou ničivou sílu, takže mohou poznamenat celosvětové klima i na řadu 
desetiletí. Geolog Prokop Závada z Geofyzikálního ústavu AV ČR prozradí,                  
jak takové sopky fungují a kde se nacházejí. Vstup volný

10. 12. / SO / 10.15 / Zoologický klub
ZAČÁTEČNÍK VE VÝCHODNÍ BRAZÍLII
Libor Kunte procestoval brazilské státy Bahia a Minas Gerais, kde se 
rozprostírají deštné lesy, ale také společenstva suchomilných rostlin a v nich 
žijících živočichů. Vstup volný

13. 12. / ÚT / 17.00
HISTORICKÝ ATLAS MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Nová publikace, kterou připravila Katedra historie Filozofické fakulty UJEP,                   
v ucelené podobě prostřednictvím textů, fotografií i map přibližuje historicko-
geografický rozvoj města. Vstupné 50 Kč

14. 12. / ST / 17.00
KAMENY ZMIZELÝCH V ÚSTÍ NAD LABEM
Představení nové knihy ústecké archivářky Věry Hladíkové. Text vznikl                                  
k uctění památky židovských občanů z Ústí nad Labem zavražděných nacisty 
v době druhé světové války. Kameny zmizelých (Stolpersteiny) jsou miniaturní 
památníky, kterými se v evropských městech připomínají oběti holocaustu                   
a objeví se i v ústeckých ulicích.Vstup volný

15. 12. / ČT / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Program pro děti doplněný doprovodnými aktivitami. Čte Martina Kaucká. 
Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

15. 12. / ČT / 17.00
ŽIDOVSKÉ OSOBNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE
Vyhledávaný průvodce po Izraeli Karel Hrdlička seznámí posluchače                                   
s významnými židovskými osobnostmi Ústeckého kraje a ukáže, jakým 
způsobem se tito lidé zasloužili o rozvoj oblasti. Pořádá: Simchat Sijón
Vstupné 50 Kč

16. 12. / PÁ / 17.00
ŠUPLÍKOVKY
Zazní zapomenuté, znovuobjevené a znovupoznané autorské „šuplíkové“ texty 
žáků literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Evy Randové.
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. Expozici spravuje Collegium Bohemicum.

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.

do 19. 3. 2023
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“.  

od 1. 12. do 29. 1. / muzejní kavárna
GRAFICKOU CESTOU
Výstava obrazů posluchaček výtvarného kurzu „Grafickou cestou“ Univerzity 
třetího věku při UJEP – Ludmily Kalábové, Hany Kejzlarové a Jaroslavy Kordové. 
Obrazy různých výtvarných technik vznikaly v období let 2000–2002.

od 1. 12. do 1. 1. / exponát měsíce 
KROJ POSLEDNÍHO KRUŠNOHORCE
Jedinečný dar z pozůstalosti nejznámějšího českého Krušnohorce 
Josefa Aloise Náhlovského (*1949–†2022).

vánoční otevírací doba muzea
24.–26. 12.    zavřeno
27.–30. 12.   otevřeno 9.00–18.00
31. 12.            otevřeno 9.00–14.00 
1. 1.                 zavřeno

18. 12. / NE / 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT DĚTSKÉHO SBORU CHOREA PUERI USTENSIS
Přijďte si užít vánoční atmosféru v Císařském sále, odpočinout od 
každodenního shonu a společně zazpívat koledy. Pořádá Dětský sbor                                                    
Chorea pueri ustensis, z.s. 
Vstupné 100 Kč, k zakoupení před koncertem, rezervace tel.: 608 916 320

21. 12. / ST / 17.00
VÁNOČNÍ MYSLIVECKÉ TROUBENÍ
Účinkují: Trubači SLŠ Šluknov, Hornová pážata, Žesťoví baroni; lesní rohy: Alois 
Stavárek, Kamila Kolářová, Klára Berounská; klavírní doprovod: Václav Krahulík. 
Pořádá Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Vstupné dobrovolné


