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přednášky | koncerty | vernisáže

6. 2. / SO / 15.00 h
TENKRÁT NA SEVEROZÁPADĚ
Komentovaná prohlídka výstavy „Tenkrát na severozápadě“ s jejím kurátorem 
Mgr. Tomášem Okurkou, Ph.D. 
Vstupné 50/30 Kč

10. 2. / ST / 17.00 h
FLÓRA A VEGETACE ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA
Přednáška Ing. Handrije Härtela, Ph.D., o zajímavostech květeny Českosaského 
Švýcarska, o vzácných druzích rostoucích na chudých pískovcích i živinami 
bohatých vulkanitech a o postupném navracení původního pralesa do národního 
parku.
Vstup volný

13. 2. / SO / 10.00 - 16.00 h
BITVA 1126
Doprovodný program k 890letému výročí bitvy u Chlumce. Ukázky raně 
středověkých řemesel a zábavné aktivity pro děti. Od 11.00 a od 15.00 hodin 
proběhne přednáška Bc. Martiny Vodákové k této tematice.
Vstupné 50/30 Kč

17. a 18. 2. / ST a ČT / 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
MUZEUM DĚTEM O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Bohatý doprovodný program k výstavám „Staré pověsti české“ a  „Stromy jako domy“. 
• Workshop k instalaci „Perličky“ – výroba šperků z korálků 
• Kvízy, soutěže a tvoření pro děti.
• Od 10.30 a od 14.00 hod. - komentované prohlídky výstavy „Staré pověsti české“.
Vstupné 50/30 Kč

18. 2. / ČT / 17.00 h
MINERÁLY MOSTECKÉ PÁNVE
Vernisáž výstavy představující minerály severočeské hnědouhelné pánve 
prostřednictvím mikrofotografií Petra Fuchse, doplněné o exponáty z muzejních 
i soukromých sbírek. 
Vstup volný

24. 2. / ST / 17.00 h
STOPY LIDÍ A PAMÁTKY V KRAJINĚ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 
Přednáška Mgr. Natalie Belisové o lesních řemeslech, stopách po lidské činnosti 
i drobných památkách v pískovcové krajině, které doplňují nezaměnitelný ráz 
zdejší krajiny.  
Vstup volný

25. 2. / ČT / 16.00 h
MUZEUM ČTE DĚTEM
Četba pohádek pro děti s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy.                                     
Čte Martina Pospíšilová. 
Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč

25. 2. / ČT / 17.00 h
VEČER PLNÝ KÁVY A ČOKOLÁDY
Přednáška s degustací kávy DOUBLESHOT a čokolády BON-BON. Uvidíme také, 
jak je možné si připravit kávu doma. 
Vstupné: 290 Kč v předprodeji v BON-BON, Pařížská 9
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výstavy

od 19. 2. do 1. 5.
MINERÁLY MOSTECKÉ PÁNVE
Výstava představující minerály severočeské hnědouhelné pánve prostřednictvím 
mikrofotografií Petra Fuchse, doplněná o exponáty z muzejních i soukromých 
sbírek. 

do 14. 2. 
THONET A JEHO SEVEROČESKÉ OZVĚNY
Výstava ohýbaného nábytku slavných značek Gebrüder Thonet, Jacob & Josef 
Kohn a dalších, jež kdysi za Rakouska-Uherska okouzlily celý svět. 

do 21. 2.
VIZE 2026
Architektonický návrh Filipa Kotláře prezentuje studii multifunkční budovy, 
navržené pro společnost Collegium Bohemicum, která výstavu pořádá.

do 20. 3.
NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ
Výstava mapuje dramatické osudy volyňských Čechů v 19. a 20. století. Ve 
spolupráci s Historicko-dokumentační komisí Sdružení Čechů z Volyně a jejich 
přátel.

do 3. 4.
ČESKÉ ŠVÝCARSKO OČIMA VÁCLAVA SOJKY
Výstava představující přírodu nejmladšího národního parku prostřednictvím 
unikátních fotografií zdejší krajiny, zvířat a rostlin.

do 3. 4.
STROMY JAKO DOMY
Interaktivní výstava ukazuje, že stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy                   
i zdrojem potravy celé řadě živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je také 
vázána existence řady hub i rostlin.

do 17. 4.
TENKRÁT NA SEVEROZÁPADĚ
Výstava o konci 2. světové války a prvních poválečných měsících v Ústí nad 
Labem  a jeho okolí.

do 17. 4.
ROK 1945 V TISKU
Prezentace knih v muzejní knihovně k výstavě „Tenkrát na severozápadě“.

do 3. 7.
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Legendu o Přemyslu Oráčovi ze Stadic a další Staré pověsti české zhmotňuje 
výpravná výstava, která hravou formou přiblíží bájné příběhy z pohanských dob.

do 31. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH - DIALOG S ČASEM
Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka 
Klause Horstmanna-Czecha.

do 28. 2.
OBRAZY ANTONÍNA ULRYCHA
Výběr obrazů a kreseb z díla ústeckého výtvarníka Antonína Ulrycha (1913-1997). 
Instalováno v klubovně muzea. 

od 2. 2. do 28. 2.
EXPONÁT MĚSÍCE - SVATÝ VÁCLAV JAKO PATRON MĚSTA ÚSTÍ
Malba, datující se okolo roku 1700, patří k nejstarším známým vyobrazením 
města Ústí nad Labem.
Vstupné dle ceníku muzea platí na všechny výstavy dohromady.

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00 - 17.00 mimo státní svátky
KNIHOVNA | otevřeno od úterý do pátku 9.00 - 17.00 mimo státní svátky

vstupné
základní    |    zlevněné    |    rodinné    |    školní skup.    |    předškolní skup.

              50 Kč          30 Kč          100 Kč           30 Kč                    10 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.

Změna programu je vyhrazena!

kontakt

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3

CZ 40001 Ústí nad Labem

            telefon:        +420 475 210 937
            e-mail:          muzeumusti@muzeumusti.cz 
            web:              www.muzeumusti.cz
            facebook:    www.facebook.com/muzeumusti


