
PROGRAM ZÁŘÍ 2021
přednášky, vernisáže a jiné akce

3. 9. / PÁ / 10.00–18.00 
11. ÚSTECKÝ DEN PORCELÁNU
Tradiční porcelánové trhy se širokým sortimentem užitkového i dekorativního porcelánu                   
z dílen společnosti Český porcelán, a.s. Dubí a Royal Dux Duchcov. 
Vstupné 20 Kč s hrnkem v ceně
7. 9. / ÚT / 17.00
VÝSTAVOU „CO BUDE S MILADOU DÁL?“  S M. KRSKEM A S. SOCHOCKÝM
Výstavou „Co bude s Miladou dál?“ vás provede Ing. Stanislav Sochocký – autor publikace 
„Těžní kola se zastavují“ o historii těžby hnědého uhlí na Chabařovicku. O zaniklých vesnicích 
v prostoru jezera Milada promluví muzejní historik Mgr. Martin Krsek. Vstupné 80/50 Kč
7. 9. / ÚT / 17.30
VARVARA STEPINA – JSEM
Vernisáž výstavy mladé začínající malířky, studentky grafického designu. Postavy na obrazech 
zrcadlí emoce umělkyně v rozličných okamžicích života. Vstup volný
9. 9. / ČT / 17.00 / Café Nobel
CO NEVÍTE O HISTORICKÝCH SUŠÁRNÁCH CHMELE
Pěstování chmele po staletí zásadně ovlivňovalo životy lidí i podobu krajiny a sídel. 
Historických staveb, které souvisely se sušením a zpracováním chmele, se u nás do dneška 
dochovaly tisíce. Se zajímavostmi z historie českého chmelařství vás seznámí památkářka 
Mgr. Lucie Radová a stavební historik a etnograf PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. Vstup volný
14. 9. / ÚT / 17.00
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, KRAJINA BOTANICKÝCH KLENOTŮ
Botanicky zaměřená přednáška Karla Nepraše doprovází výstavu „Nejkrásnějším pohořím 
s přírodovědcem Janem Šimrem“. České středohoří patří mezi nejrozmanitější území naší 
republiky. Není proto divu, že zdejší květena učarovala Janu Šimrovi a získala si jej na celý 
život. V rámci přednášky budou představeny vybrané klenoty rostlinné říše, se kterými se 
může pozorný návštěvník přírody Českého středohoří seznámit i dnes. Vstupné 50 Kč
16. 9. / ČT / 18.00
I TY JSI OBČAN
Jak mluvit s politiky, aby naslouchali. Workshop o tom, jak pomocí občanského lobbingu 
dosáhnout pozitivní změny ve společnosti. Součástí bude i diskuse s krajskými zastupiteli. 
Přihlásit se lze do 12. 9. 2021 na info@rekonstrukcestatu.cz. Vstup volný
18. 9. / SO / 10.30
BUDOUCNOST PŘÍRODY V ČÍNSKÝCH RUKOU
Čínská kultura a politika ovlivňuje stav přírody v jihovýchodní a východní Asii po několik 
století. V poslední době je však čínský vliv jedním z klíčových činitelů rozhodujícím o bytí,                  
či nebytí přírody po celém světě. Přednáší Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D., pořádá Zoologický 
klub ve spolupráci s ústeckým muzeem. Vstup volný 
22. 9. / ST / 16.00 
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte Martina Pospíšilová. 
Vstupné děti 30 Kč, doprovod zdarma
25. 9. / SO / 10.30 / Velemín
EXKURZE NA VRCH OSTRÝ U MILEŠOVA
Trasa exkurze provede účastníky pestrou krajinou v okolí Velemína na vrchol Ostrý. Výklad Karla 
Nepraše během exkurze bude zaměřený na seznámení s botanickými zajímavostmi území 
a také na historický vývoj krajiny Českého středohoří v souvislosti se změnami hospodaření 
v krajině. Exkurze bude zahájena v 10.30 hod. na autobusové zastávce Velemín (u kostela                     
sv. Martina) a ukončena bude tamtéž cca v 15.00 hod. Trasa exkurze bude vedena zčásti volným 
terénem mimo značené turistické trasy. Vhodná je pevnější turistická obuv. Vstup volný

výstavy
do 10. 10.
CO BUDE S MILADOU DÁL?
Nová jezera v bývalých uhelných lomech se intenzivně zapojují do okolní krajiny.                             
V rámci mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže na území jezera 
Milada vybrala odborná komise ty nápady, které budou krajině a obyvatelům regionu 
nejlépe vyhovovat. Na velkých vizualizacích si prohlédnete, jak si odborníci po debatách 
s veřejností představují budoucí vzhled i využití rozsáhlého území v okolí jezera. Dozvíte 
se také více o státním podniku PKÚ, který jako správce území jezera Milada bude na 
realizaci těchto návrhů pracovat. 

do 28. 11.
ICH BIN EIN VYDRA 
ANEB JAK VYDRA PŘES HRANICE PŘIŠLA
Výstava o populaci vydry říční v Sasku a Ústeckém kraji představí její životní prostředí 
v plné kráse. Vydra, tajemný noční živočich, žila dříve na celém našem území. V druhé 
polovině 20. století ale přežívala jen na pár místech. Dnes ji opět najdeme na celém 
území. Návrat to byl ale komplikovaný a plný překvapení. Ve výstavě se dozvíte mnoho 
nových zajímavostí a seznámíte se s řadou dalších živočišných druhů, které vydru v jejím 
životě provází.

do 28. 11.
FOTOGRAF RUDOLF JENATSCHKE
Velkolepý soubor unikátních fotografií neštěmického rodáka, katechety a fotografa 
Rudolfa Jenatschkeho vzniklých mezi léty 1914 až 1945, který je doplněn o autentické 
předměty a dobové fotoaparáty.

do 27. 3. 2022
NEJKRÁSNĚJŠÍM POHOŘÍM 
S PŘÍRODOVĚDCEM JANEM ŠIMREM
Výstava představuje krajinu Českého středohoří a změny, které v ní nastaly v průběhu 
20. stol. Průvodcem výstavy je třebenický učitel, botanik a zapálený ochránce přírody 
Jan Šimr (1900–1980), jehož fotografie rodinných výletů z 30. let 20. stol. ukazují tehdejší 
krajinnou mozaiku. Expozici doplňují aktivity pro malé přírodovědce. Výstava vznikla 
díky spolupráci Oblastního muzea v Litoměřicích, AOPK ČR a Muzea města Ústí nad 
Labem. Je součástí projektu LIFE České středohoří (2017–2023). Výstavu doplní aktivita 
přímo v terénu určená (nejen) rodinám s dětmi. Při výletní hře GeoFun (www.geofun.cz) 
provede návštěvníky přírodou vrchu Košťál u Třebenic virtuální Jan Šimr.

od 7. 9. do 3. 10.  / klubovna
VARVARA STEPINA – JSEM
Na této výstavě je poprvé veřejně uvedena práce mladé začínající malířky Varvary 
Stepiny, studentky grafického designu v Jihlavě. Postavy na obrazech zrcadlí emoce 
umělkyně v různých chvílích života a poukazují na rozhodnutí, která každý z nás musí 
denně podstupovat. Právě tato rozhodnutí nás utváří jako osobnost.

od 31. 8. do 3. 10. / exponát měsíce září
VOLEBNÍ URNY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 
Pár dřevěných soustružených volebních uren s neorenesančně řezaným městským 
znakem, určených pro komunální volby v Ústí nad Labem.

do 28. 11. / Zrcadlové bludiště na Větruši
RUDOLF JENATSCHKE V BARVĚ
Výstava doplňující expozici Fotograf Rudolf Jenatschke v Muzeu města Ústí nad Labem, 
zaměřená na kolorované diapozitivy, které fotograf dokázal vybarvit tak, že i znalec je 
měl za barevné snímky.

uuuuuuuu     www.mu z e umu s t i . c z

otevírací doba
MUZEUM | úterý–neděle, 9.00–18.00
KNIHOVNA | úterý–pátek, 9.00–17.00

BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI | úterý–neděle, 9.00–13.00 a 13.30–19.00

vstupné
základní | zlevněné | rodinné | školní skup. | předškolní skup. | bludiště zákl.| bludiště zlev.    

                80 Kč       50 Kč     150 Kč      30 Kč                20 Kč                 30 Kč             20 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

akce začátkem října
9. 10. / SO / 9.15 / Tašov
PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA
Mykologická vycházka spojená se sběrem hub na výstavu a odborným výkladem. Sraz před 
obecním úřadem v Tašově v 9.15, lze se dopravit autobusem č. 453 ze zastávky Divadlo                             
v 8.50 hod. Trasa cca 4 km. Informace na emailu: pospisilova@muzeumusti.cz, tel: 774 231 862. 
Akce je určena pro širokou veřejnost. Vstup volný
10. 10. / NE / 9.00–16.00
SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT – NÁŠ MILÁČEK
Výstava drobného zvířectva. Pořádá Český svaz chovatelů Ústí nad Labem. Vstupné 80/50 Kč
10. 10. / NE / 10.00–17.00
MYKOLOGICKÝ DEN V MUZEU
Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení.                  
V rámci výstavy proběhne zajímavá odborná přednáška a součástí akce jsou tradičně i hravé 
aktivity pro děti. Vstupné 80/50 Kč


