
PROGRAM KVĚTEN 2022
přednášky, vernisáže a jiné akce

7. 5. /SO /10.00-16.00 / Zrcadlové bludiště na Větruši
ZÁZRAČNÉ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ POHLEDEM JIŘÍHO SVOBODY
Výstavou, která připomíná vydání tří úspěšných výpravných publikací o Českém 
středohoří, vás každou hodinu provede přírodovědný a vlastivědný nadšenec                         
Jiří Svoboda. Vstupné 30/20 Kč

12. 5. / ČT / 17.00 / Café Nobel
Z KARANTÉNY DO VESMÍRU
O vlivu dlouhodobé izolace na psychiku a také o největší neplánované studii v 
dějinách, která na toto téma proběhla vinou nemoci covid-19, bude povídat Pavel 
Boháček, popularizátor vědy, specialista na medicínu v extrémních podmínkách. 
Dozvíte se také, jak je vliv izolace na člověka sledován během kosmických misí. 
Vstup volný

14. 5. / SO / 17.00
KONCERT KE DNI MATEK 
Dětský sbor Chorea pueri ustensis, který koncert pořádá, srdečně zve všechny 
maminky, babičky, tetičky, ale i tatínky, dědečky a ostatní příznivce. Přijďte si užít 
koncert a společně oslavit svátek maminek. Vstupné 100 Kč (prodává pořadatel 
před koncertem, rezervace na tel: 608 916 320) 

15. 5. / NE / 9.00-18.00 
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ V EUROREGIONU ELBE/LABE
V tento den otevře své brány zdarma hned 49 muzeí na obou stranách Labe, v Sasku 
i v Čechách. Společný přeshraniční projekt zve všechny na pořádnou porci kultury, 
je totiž na každém, kolik muzeí či galerií stihne navštívit. Seznam zúčastněných 
organizací a další informace najdete na www.den-muzei-elbe-labe.cz. Vstup volný

15. 5. / NE / 10.00
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Vernisáž výstavy představující ve své době věhlasného experimentátora na 
poli širokoúhlé fotografie Ústečana Karla Gottsteina, konstruktéra speciálních                                         
podomácku vyráběných fotoaparátů Bednaflexů. Vstup volný

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

18. 5. / ST / 17.00
VÝSTAVOU „FLAŠKA“ S JAKUBEM DOLEŽELEM 
Výpravnou výstavou Flaška vás provede její kurátor Jakub Doležel, 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

19. 5. / ČT / 17.00 
VLADISLAV MAŠEK – PTÁCI NA SNĚHU
Slavnostní zahájení autorské výstavy ústeckého rodáka, šperkaře a výtvarníka 
Vladislava Maška, který se posledních několik let výrazně realizuje i v oboru skleněné 
plastiky. Vystaveny budou též olejomalby a pastely, které v nemalé míře vznikaly v 
nedávných dobách covidem izolované společnosti. Vstup volný

21. 5. / SO / 14.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S TOMÁŠEM VELÍMSKÝM
Tematicky zaměřená komentovaná prohlídka části expozice se bude věnovat 
počátkům česko-německého stýkání a potýkání (6.–14. století). Návštěvníky provede 
historik a archeolog doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. Vstupné 100/50 Kč

25. 5. / ST / 19.00 
HUDBA STARÝCH ČESKÝCH MISTRŮ
Bendův komorní orchestr a jeho hosté má na programu výběr z děl českých autorů 
18. a 19. století. Účinkují sólisté: Jitka Vlašánková (violoncello) a Stephan Katte (lesní 
roh). Pořádá Benda Arts, z. s. Vstupné 150/50 Kč 

28. 5. / SO / 10.15
PROČ ŽIRAFY KOJÍ CIZÍ MLÁĎATA?
Přednáška Markéty Glonekové objasní mnohé o alokojení, neboli kojení nevlastních 
mláďat, jež bylo popsáno u mnoha druhů skupinově žijících savců, mimo jiné                                  
i u žiraf, objevuje se ve větší míře v chovech v lidské péči, ale můžeme se s ním setkat 
i ve volné přírodě. Pro vysvětlení tohoto jevu bylo zkoumáno již mnoho hypotéz, ale 
zatím bez zcela uspokojivého výsledku. Pořádá Zoologický klub, z. s.  Vstup volný

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00

KNIHOVNA | otevřeno od úterý do pátku 9.00–17.00

BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI | otevřeno od úterý do neděle 9.00–13.00 a 13.30–19.00

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 40001 Ústí nad Labem

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

expozice
NAŠI NĚMCI 
Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy 
mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. 
Expozici spravuje Collegium Bohemicum, o. p. s.
 výstavy
od 15. 5. do 31. 12.
EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN
Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů 
experimentátora na poli širokoúhlé fotografie Ústečana Karla Gottsteina. K vidění 
budou výsledky pokusu, kdy fotografoval přes kravské oko, a poodhalíme i tajemství 
výroby legendárních „Bednaflexů“.  
od 20. 5. do 31. 7.
VLADISLAV MAŠEK – PTÁCI NA SNĚHU
Ústecký rodák Vladislav Mašek se sice celý život věnuje šperku, ale posledních 
několik let se výrazně realizuje i v oboru skla. Před dvěma roky se společenský život 
zadrhnul, nicméně izolace a zvláštní karanténní režim jej v tvorbě nezastavily. V jeho 
venkovském ateliéru vznikla spousta nových studií, kreseb, olejomaleb, skleněných 
plastik a většina nových děl je tak zároveň odrazem uplynulé „lockdownové“ éry.
do 26. 2. 2023
FLAŠKA
Před třemi lety bez většího zájmu veřejnosti buldozery zlikvidovaly 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 nová ambiciózně pojatá výstava.
do 29. 5. / muzejní kavárna
PAMÁTNÉ STROMY ÚSTECKÉHO KRAJE
Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa 
přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy 
v Ústeckém kraji. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení                           
i možností je chránit a připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy.
od 3. 5. do 29. 5. / exponát měsíce
NOSOROŽÍK ATLAS
Jeden z největších nosorožíků světa se vyskytuje v jihovýchodní Asii a je pojmenován 
podle Atlase, obra v řecké mytologii, který byl odsouzen na věčnost držet a podpírat 
nebesa. Tak impozantně tento druh působí. Vystavený samec, měřící přes 8 cm,                        
je nápadný třemi dopředu trčícími rohy, které používá v lítých bojích o přízeň samice.
od 12. 5. do 28. 8. / před muzejní kavárnou
DŘEVĚNÉ MODELY LABSKÝCH LODÍ
Ústečan Jan Zelinka od mládí pracoval v loděnicích jako mechanik, během života 
si mnoho lodí postavil a zrekonstruoval, aby jimi mohl brázdit řeku Labe, a nyní 
s neuvěřitelnou precizností vyrábí dokonalé dřevěné modely svých někdejších 
plavidel, která s ním doslova proplula životem. 
do 29. 5. / Zrcadlové bludiště na Větruši
ZÁZRAČNÉ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ POHLEDEM JIŘÍHO SVOBODY
Fotografická výstava ukazuje krásu okolní krajiny v průběhu posledních desetiletí, 
kdy Jiří Svoboda tvořil sérii svých výpravných publikací: Tajemství Českého 
středohoří, Zázračné České středohoří a Poutník Českým středohořím. 

divadelní představení „Letní štace“
30. 5. / PO / 20.00
NAJAL JSEM SI VRAHA 
Divadelní adaptace svérázné hvězdy nezávislého filmu, jehož snímky patří k tomu 
nejpozoruhodnějšímu, co evropská kinematografie dokáže v současnosti nabídnout.
31. 5. / ÚT / 20.00
BRATRSTVO KOČIČÍ PRACKY
Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? 
Je vše, co se píše v TAM-TAMU, neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak?
1. 6. / ST / 20.00
PAN THEODOR MUNDSTOCK
Mrazivá doba, mrazivá atmosféra, protektorát a Žid, který miluje život, ale neumí se 
vzepřít smrti. Fuksův tísnivý román v úzkostně přesném podání jednoho herce.
Vstupenky na www.cinoherak.cz


