
PROGRAM ČERVEN 2022
přednášky, vernisáže a jiné akce

1. 6. / ST / 18.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S PETREM KOUROU
Komentovaná prohlídka výstavy Naši Němci s kurátorem výstavy a ředitelem 
Collegia Bohemica Petrem Kourou, která bude tentokrát zaměřena na události,                                   
jež se odehrály před 80 lety – na útok na Reinharda Heydricha a vypálení Lidic.
Vstupné 100/50 Kč
1. 6. / ST / 20.00 / Letní štace Činoherního studia
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
6. 6. / PO / 20.00 / Letní štace Činoherního studia
NAJAL JSEM SI VRAHA 
Divadelní adaptace svérázné hvězdy nezávislého filmu, jehož snímky patří k tomu 
nejpozoruhodnějšímu, co evropská kinematografie dokáže v současnosti nabídnout.
Vstupenky na www.cinoherak.cz
7. 6. / ÚT / 18.00
KOMORNÍ KONCERT ZUŠ EVY RANDOVÉ
V průběhu večera v Císařském sále se představí žáci hudebního oddělení. Návštěvníky 
potěší vystoupení mnoha sólových nástrojů i komorních uskupení. Pořádá ZUŠ                 
Evy Randové. Vstup volný
9. 6. / ČT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu (pro děti)
NA CESTÁCH ZA MATEMATIKOU
S Magdalenou Krátkou, didaktičkou matematiky z Přírodovědecké fakulty UJEP 
navštívíme slunné Řecko a Itálii, abychom se seznámili s ohromujícími geometrickými 
objevy, oblíbený Egypt, abychom odhalili tajemství Domů moudrosti, dalekou Čínu 
pro praktické výpočty Devíti matematických knih nebo americké indiány, abychom 
pochopili dvacítkové počítání starých Mayů. Vstup volný
10. 6. / PÁ / 18.00–23.00
MUZEJNÍ NOC VE FLAŠCE
Úspěšná výstava Flaška dala letos téma i programu muzejní noci. Přijďte strávit 
netradiční pohodový večer v ústeckém muzeu s aktivitami spojenými se sklem                       
a soutěžemi pro všechny příchozí. Nebudou chybět komentované prohlídky všemi 
výstavami, setkání s kurátory či autory, originální hudební produkce a o občerstvení 
je též postaráno. Vstupuje se bránou do atria z uličky U divadla. Vstupné 40 Kč
14. 6. / ÚT / 17.00
LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK
Vernisáž výstavy zábavných obrázků naivního střekovského malíře a jezného Luďka 
Jiřeny, v jehož dílech sehrávají výraznou roli dominanty blízkého okolí. Vstup volný
15. 6. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM
Program pro děti doplněný doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte muzejní pedagog.
Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma
16. 6. / ČT / 17.00
ÚTOK NA HEYDRICHA A OSOBNOST PARAŠUTISTY ŠVARCE
V těchto dnech si připomeneme 80. výročí útoku na Reinharda Heydricha a také 
dopadení sedmi českých parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Jedním z nich 
byl i rotný Jaroslav Švarc, jehož osobní předměty jsou vystaveny v expozici Naši 
Němci. Kurátor této výstavy Petr Koura představí souvislosti útoku na Heydricha                   
a představí také osobnost Jaroslava Švarce. Vstupné 50 Kč
28. 6. / ÚT / 16.00 
WORKSHOP „CAMERA OBSCURA“
Pod vedením lektora Jáchyma Myslivce si zkusíte vyrobit klasickou dírkovou komoru 
a exponujete vlastní snímek. Workshop trvá okolo 2 hodin a je doprovodným 
programem k výstavě Experimentátor Karel Gottstein. Lístky jsou v předprodeji na 
www.vstupenkyusti.cz. (kapacita je 15 lidí). Vstupné 100 Kč
29. 6. / ST / 17.00 
ZAHRANIČNÍ STUDIUM V DOBÁCH J. A. KOMENSKÉHO
Na základě nově objeveného archivu posledního předbělohorského biskupa Jednoty 
bratrské můžeme dnes lépe poznat okolnosti života studentů, kteří byli vysíláni na 
zahraniční vzdělávací ústavy. Takto získané univerzitní vzdělání významně ovlivnilo 
také J. A. Komenského. Přednáší Markéta Růčková z Archivu hlavního města Prahy.
Vstupné 50 Kč

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. 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, o. p. s.

 výstavy

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 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“.  

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.

od 1. 6. do 12. 6. / muzejní kavárna
JSEM PĚSTOUN
Putovní výstava fotografií ukazuje, že pěstounské péči se věnují muži a ženy 
různého věku, vzdělání a profesí, se kterými by si mnozí z nás pěstounskou péči 
ani nespojovali. Nahlédnete do jejich životních příběhů a okolností, které je                                                                     
k pěstounství vedly.

od 15. 6. do 4. 9. / muzejní kavárna a zrcadlové bludiště
LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK
Kolekce obrázků nevyléčitelně naivního a stále začínajícího multidisciplinárního 
umělce Luďka Jiřeny (56), vlastním povoláním jezného na Masarykových 
zdymadlech, který ve své nevážně myšlené tvorbě zrcadlí svět, jak ho vidí                                                                              
ze střekovského podhradí. 
od 1. 6. do 3. 7. / exponát měsíce
50 LET ČINOHERNÍHO STUDIA 
Letos slaví ústecké Činoherní studio významné jubileum – 50 let od svého vzniku. 
Vybrané předměty ze sbírky Muzea města Ústí nad Labem připomenou alespoň 
skromnou formou historii tohoto významného českého divadla.

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. 
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