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Město Dubí nedaleko města Teplice v Ústec-
kém kraji, je považováno pro mnohé jako 
brána Krušných hor. Horské městečko se 
může pochlubit krásnou přírodou a bohatou 
kulturní tradicí. 
Městské informační centrum zřízené v příze-
mí objektu pak poskytuje veškeré informační 
a turistické materiály o Dubí a blízkém oko-
lí. Zprostředkovává komentované prohlídky 
a exkurze do výroby Českého porcelánu, a. s. 
Právě prohlídky porcelánové výroby jsou 
stále častěji vyhledávaným turistickým cí-
lem nejen pro rodiny s dětmi, ale také pro 
turistické a zájmové kluby seniorů a školní 
skupiny. Dům porcelánu s modrou krví roč-
ně navštíví přes 7000 návštěvníků a víc jak 
polovina jich využije možnosti absolvovat 
s průvodcem exkurzi do porcelánky. Prohlíd-
ky porcelánky se musí domluvit dopředu 
osobně nebo telefonicky. 

Tradici porcelánové produkce v Dubí si mů-
žete připomenout v Městském informačním 
centru se stálou expozicí porcelánu. Město 
vybudovalo z bývalého kina reprezentativní 
multifunkční prostor nazvaný „Dům por-
celánu s modrou krví“. Expozice v prvním 
patře seznámí návštěvníka s tradicí výroby 
porcelánu v Podkrušnohoří se zvláštním dů-
razem na produkci porcelánu v Dubí. Kromě 
světoznámého cibuláku zde uvidíte figurální 
porcelán manufaktury Royal Dux Bohemia 
v Duchcově nebo originální autorská díla vy-
tvořená v Dubí v rámci každoročních porce-
lánových sympozií. 

Výstava bude obsahovat 
řadu moderních a multi-
mediálních prvků, jako 
jsou filmové projekce, 
animace, vizualizace 
či interaktivní digitální 
mapy. Návštěvník si tak 
bude moci prohlédnout více než 500 expo-
nátů týkajících se dějin Němců v českých 
zemích, které budou umístěny celkem 
ve 22 výstavních místnostech. Výstava 
představí dějiny německy mluvícího oby-
vatelstva českých zemí od raného středo-
věku až po dvacáté století. Návštěvník v ní 
najde místnost věnovanou působení Kar-
la IV., reformačnímu úsilí Čechů i Němců, 
modernizačním reformám Josefa II. nebo 
panovníkům habsburského rodu na čes-
kém trůně. Ocitne se uprostřed barokního 
procesí k Janu Nepomuckému, na bariká-
dě v revolučním roce 1848, nahlédne do 
měšťanského salonu v období biedermei-
eru, navštíví český zemský sněm zmítaný 
hádkami mezi Čechy a Němci, vyslechne 
si rozhovor štamgastů v hospodě v Lok-
ti nad Ohří a v pražské kavárně, zhlédne 
projekci rodinných filmů ve funkcionalis-
tické vile a na konci si může zahrát stolní 
fotbal s mužstvy v dresech německých klu-
bů. Bude si moci prohlédnout díla starých 
mistrů i obrazy německých modernistic-
kých malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe 

Broda nebo prolistovat středověké ruko-
pisy a vzácné tisky. Návštěvník také získá 
představu, jak vypadala propaganda po-
litických stran v meziválečném Českoslo-
vensku nebo čím procházel člověk označe-

ný za Žida, Čecha a Němce v době druhé 
světové války či těsně po ní. Bude si moci 
prohlédnout zmenšenou kopii pomníku 
maršála Radeckého nebo prototyp legen-
dárního motocyklu Čechie, vyráběného též 
pod značkou Böhmerland. Součástí výsta-
vy budou též 3D modely exponátů, které 
budou prezentovány na dotykových obra-
zovkách, nebo též fragment tzv. Hořické-
ho pašijového filmu z roku 1896, prvního 
filmu natáčeného na našem území, který 
byl nedávno nalezen ve filmovém archivu 
v Madridu. 
Návštěvník stálé muzejní expozice Naši 
Němci tak získá představu nejen o dějinách 
a kultuře německy mluvícího obyvatelstva, 
ale seznámí se též s významnými osob-
nostmi z řad českých Němců, jako jsou spi-
sovatelé Franz Kafka či Rainer Maria Rilke, 
nositelé Nobelovy ceny Bertha von Suttner, 
Carl a Gerta Coriovi a Peter Grünberg, ale 
i třeba výtvarník Heinz Edelmann, který se 
narodil v Ústí nad Labem a vytvořil kres-
lené postavičky členů legendární skupiny 

Beatles pro animovaný film Žlutá ponorka. 
Výstavu budou též doplňovat kresby kari-
katuristy Jaze, autora populární komikso-
vé série Opráski sčeskí historje.  
Expozici vytváří obecně prospěšná spo-
lečnost Collegium Bohemicum za podpo-
ry Ministerstva kultury ČR, Statutárního 
města Ústí nad Labem a Česko-německého 
fondu budoucnosti. 

A právě kolem ilustrace dětské knihy se 
na výstavě všechno točí…
O jeho umu, talentu a stylové rozmani-
tosti se mohou návštěvníci přesvědčit 
prostřednictvím více nežli 130 originál-
ních ilustrací z dnes již klasických knih, 
jakými jsou kupříkladu České pohád-
ky, Broučci, Míša Kulička, Fimfárum 
a mnohé další. 

Jedinečná kolekce ilustrací je doplněna 
loutkami z Trnkových animovaných fil-
mů – pro řadu z nich stala se kniha inspi-
rací. Za všechny jmenujme Staré pověsti 
české, Osudy dobrého vojáka Švejka, 
Bajaja či Sen noci svatojánské.

Ve druhé části výstavy se díky interaktiv-
ním projekcím návštěvník stává přímým 
účastníkem a hrdinou jeho nejznámější 
knihy Zahrada.

Prohlídky:
út–ne 9.00, 10.30, 13.00, 15.30 hodin.
Výstava je přístupná do 9. ledna 2021.
Výstavu podpořil Svazek obcí v regionu 
Krušných hor.

Město Litvínov zve na výstavu 
do zámku Valdštejnů

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ

ul. Mostecká čp. 1
436 01 Litvínov
 +420 603 151 600
www.litvinov.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Tovární 620/15A, Dubí
 +420 774 028 998
  info@infocentrum-dubi.cz
www.infocentrum-dubi.cz

COLLEGIUM BOHEMICUM, O. P. S.

Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem
www.collegiumbohemicum.cz

KO
N
TA

KT

KO
N
TA

KT
KO

N
TA

KT

Zveme vás do litvínovského zámku Valdštejnů na setkání s dílem 
Jiřího Trnky, umělce, který nejvíce však proslul jako filmař 
a ilustrátor.

Tradice porcelánové výroby
v Dubí 

Společnost Český porcelán si letos připomíná 156. výročí od založení 
porcelánky. Od roku 1885 pak zdejší keramickou výrobu obohatila 
míšeňská porcelánka, která sem zavedla výrobu tradičního cibuláku, 
ten se tu od té doby vyrábí nepřetržitě dodnes. 

Výstava Naši Němci
Stálá expozice k dějinám německy mluvícího 
obyvatelstva českých zemí Naši Němci vzniká 
v budově Muzea města Ústí nad Labem již řadu 
let, nyní se tento projekt blíží ke zdárnému 
konci. Bude otevřena na počátku roku 2021.


