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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

6. 1. / PÁ / 17.00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Charita Ústí nad Labem a ZUŠ Evy Randové vás srdečně zvou na 
Tříkrálový koncert, kterým již šestým rokem v Ústí nad Labem vrcholí 
konání tradiční Tříkrálové sbírky. Vstupné dobrovolné

12. 1. / ČT / 17.00 / Café Nobel
TUTANCHAMONOVA HROBKA
PŘETRVÁVAJÍCÍ TAJEMSTVÍ A ZÁHADY
V roce 2022 uplynulo sto let od objevu Tutanchamonovy hrobky 
v Údolí králů. Tutanchamonův příběh nás dodnes nepřestává 
fascinovat. Přednáší ředitel českých archeologických výzkumů                       
v Egyptě prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. z Českého egyptologického 
ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vstup volný

17. 1. / ÚT / 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

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

19. 1. / ČT / 17.00
POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI
Vernisáž výstavy přibližující krásy labského údolí. Slavnostní 
otevření bude spojeno s premiérou pěti krátkých filmů s Vinnetouem                                 
a Old Shatterhandem v hlavních rolích. Vstup volný

24. 1. / ÚT / 17.00
VÝSTAVOU „GOTTSTEIN“ S JIŘÍM PRECLÍKEM
Nostalgickou výstavou s fotografiemi slavného ústeckého fotografa 
a konstruktéra fotoaparátů Bednaflex – Karla Gottsteina vás provede 
její kurátor. Vstupné 100/50 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.

od 20. 1. do 30. 7.
POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI
Údolí Labe je všednodenní kulisou života Ústečanů. Málokdo tuší, 
že patří k přírodním územím významným a cenným v evropském 
měřítku. Výstava zamýšlí napravit dluh, který vůči místnímu přírodně-
kulturnímu dědictví máme, a odhalí poklady ležící nám u nohou. 
Výstava vznikla v rámci stejnojmenného projektu, který byl podpořen 
z Norských fondů.

do 15. 1.
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 19. 3.
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 2. 4. 
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 29. 1. / muzejní kavárna
GRAFICKOU CESTOU
Výstava obrazů posluchaček výtvarného kurzu „Grafickou cestou“ 
U3V – Ludmily Kalábové, Hany Kejzlarové a Jaroslavy Kordové, při 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Obrazy různých výtvarných 
technik vznikaly v období let 2000–2002.

od 10. 1. do 30. 4. / Zrcadlové bludiště na Větruši
SEVEROTOULKY
Jan Civín začal před několika lety psát pro web Naseveru.net 
reportáže ze svých mnohdy dobrodružných výletů po méně známých 
koutech Českého středohoří, Labských pískovců, Džbánu, Ralské 
pahorkatiny, Kokořínska, Oharské tabule, Krušných a Lužických 
hor. Seriál cestovních reportáží a tipů na výlety byl v prosinci vydán                           
v knize s názvem Severotoulky.

od 3. 1. do 31. 1. / exponát měsíce 
IDENTIFIKAČNÍ ZNÁMKA ÚSTECKÉHO VOJÁKA 
Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Po 100 letech doputovala zpátky do místa původu 
tzv. „psí známka“ Ústečana Karla Zeidlera, 
který bojoval v uniformě rakousko-uherské 
armády v letech 1914–1918.


