
Program únor 2023
přednášky, představení a jiné akce

www.muzeumusti.cz

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

3. 2. / PÁ / 19.00 / Kino Hraničář 
POKLAD NA STŘÍBRNÉM LABI
Kinopremiéra filmové série natočené jako součást aktuální 
stejnojmenné přírodovědné výstavy v ústeckém muzeu. Slavní hrdinové 
divokého západu Vinnetou a Old Shatterhand hledají poklad Karla Maye 
v úchvatné krajině labského údolí a objevují místa, která legendárnímu 
spisovateli posloužila jako inspirace pro vykreslení Severní Ameriky. 
Hrají: Jiří Maryško, Dan Dittrich a další. Projekt byl podpořen z Norských 
fondů. Vstupné 150/110 Kč

9. 2. / ČT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu
ZÁCHRANÁŘSKÁ KYNOLOGIE
Psi se svým čichem dovedou skutečné zázraky a ani ta nejlepší 
technika je neumí nahradit, zvlášť při pátrání v terénu plném překážek                                         
a nejrůznějších pachů. Práci záchranářského týmu představí pedagožka 
ústecké Univerzity J. E. Purkyně a kynoložka Kateřina Jančaříková a to 
i v praxi, se svým záchranářským psem. Vstup volný

10. 2. / PÁ / 17.00
ŠUPLÍKOVKY
Zazní zapomenuté, znovuobjevené a znovupoznané autorské 
„šuplíkové“ texty žáků literárně-dramatického oboru Základní umělecké 
školy Evy Randové. Vstup volný

14. 2. / ÚT / 17.00 
WORKSHOP KYANOTYPIE 
Pod vedením lektora Jáchyma Myslivce si vyrobíte fotogram (z květin 
nebo listů) nebo kontaktní kopii z vlastních negativů (min. středoformát). 
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 150 Kč

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

21. 2. / ÚT / 17.00
LABE DIVOKÉ I KROTKÉ 
…aneb rozporuplné příběhy ze života rybáře – přírodovědce. Člověk 
dokáže rybám pomáhat, ale i ničit jejich prostředí a komplikovat jim 
životní pouť. Přednáška zoologa Agentury ochrany přírody a krajiny 
Mgr. Michala Porteše shrne zajímavé poznatky z těžkého života ryb na 
naší největší řece. Na závěr přednášky proběhne krátká komentovaná 
prohlídka nové výstavy Poklad na stříbrném Labi. Vstupné 50 Kč

28. 2. a 1. 3. / ÚT a ST / 10.00–16.00 / pro rodiny s dětmi
MUZEUM DĚTEM O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Zábavný, ale i naučný program malé návštěvníky zavede do údolí 
stříbrného Labe a na prosluněné stráně labských svahů. Spolu                                         
s Vinnetouem budou děti poznávat krásy krajiny našeho domova a snad 
objevíme i poklad? Akce je doprovodným programem k nově otevřené 
výstavě Poklad na Stříbrném Labi a součástí je i tvořivá dílna. 
Vstupné: děti 50 Kč, doprovod zdarma

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 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 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 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 1. 2. do 26. 2. / exponát měsíce 
ÚSTECKÉ DAGUERROTYPIE
Daguerrotypie je první úspěšný kompletní fotografický 
proces v historii fotografie. Stopa od nově 
nalezených daguerrotypií vede k majiteli 
lékárny v Předlicích.


