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Vážené dámy a pánové, vážení přátelé Collegia Bohemica,
je mi ctí, že jako představitel jednoho ze zakladatelů, k vám mohu promluvit skrze
následující řádky. Společnost, kterou v roce 2006 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem spoluzakládala, si vytyčila nemalé cíle. Všichni jsme od této iniciativy
hodně očekávali. Přinášela totiž jedinečnou příležitost pozvednout město Ústí nad Labem
na světovou úroveň. Né nadarmo se říká: „Máš-li nějaký nedostatek, udělej z něj svoji
přednost.“ A tak se stalo. Tragický konec soužití obyvatelstva české a německé národnosti
se 17 let po sametové revoluci stal náplní a předmětem zájmu centrální instituce se sídlem v
Ústí nad Labem, které se stalo známé právě i díky excesům vůči německému obyvatelstvu
na mostě Dr. Edvarda Beneše v roce 1945.
Po 8 letech existence stojí Collegium Bohemicum téměř před splněním jednoho ze svých
cílů, a to vytvoření trvalé expozice k dějinám německojazyčného obyvatelstva v českých
zemích. Cesta to nebyla lehká a je nutno říci, že se neobešla bez problémů a zaváhání. Jsem
rád, že tuto periodu společnost překonala. Právě tím, že se vrátila a soustředila na původně
vytyčenou cestu, kterou je společný zájem vytvořit nezkreslený a otevřený pohled na téměř
tísíc let inspirativního soužití dvou jazykových skupin, které se vzájemně mísily a
spoluvytvářely krajinu, kterou mnozí z nás dnes nazýváme domovem.
Přeji celému týmu Collegia Bohemica pevné nervy a mnoho sil k dotažení našeho
společného snu, který vytváříme pro budoucí generace, aby nikdy nebylo zapomenuto
kulturní a duševní dědictví našich domovů.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
rektor UJEP
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Zpráva o činnosti Collegia Bohemica v roce 2014
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1. Příběh expozice a sbírka „německé kulturní dědictví“
Výstava „Příběh expozice“, která prezentuje veřejnosti v modelech budoucí trvalou expozici
k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí, putovala na dny 11. – 13. dubna 2014
do Brna. V této době se zde konala XXIII. Konference Dialog uprostřed Evropy
s podtitulem „Lidé na okraji“, kterou kaţdoročně pořádá Společnost Bernarda Bolzana a
Sdruţení Ackermann-Gemeinde. Účastníci byli v průběhu programu konference provedeni
výstavou a více neţ stovka z nich podepsala následně prohlášení, které zde zveřejňujeme:
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Kurátor budoucí muzejní expozice, Jan Šícha, provádí výstavou ministra pro lidská práva,
rovné příleţitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.
O přípravu expozice se zajímal také Spolek studentů historie FF Univerzity Karlovy, který
pozval ředitelku Blanku Mouralovou k účasti na debatě s názvem „Dějiny – muzeum –
identita“. Debata proběhla 24. dubna 2014 a účastnili se jí dále Dr. Jan Randák (historik),
Dr. Michal Lukeš (generální ředitel Národního muzea) a Mgr. Pavel Hlubuček (ředitel
odboru muzeí a galerií Ministerstva kultury České republiky).
Na půdě Filozofické fakulty v Praze vznikla na podzim iniciativa obracející se na kolegyně a
kolegy z řad odborné i široké veřejnosti s peticí vyjadřující se k budoucnosti chystané
expozice Collegia Bohemica, českého musejnictví i česko-německých vztahů. K tomuto
apelu se během měsíce přidalo přes tři sta dalších hlasů z České republiky i zahraničí. Petice
byla odeslána předsedovi vlády a ministrovi kultury.
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Petice na podporu o. p. s. Collegium Bohemicum a jejího stávajícího vedení
Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum si před více jak sedmi lety předsevzala
ambiciózní úkol. Stojaté vody českého musejnictví, které jakoby pohltily i exponáty ve
vitrínách nejednoho musea, rozčísla nápadem na vytvoření výstavy seznamující širokou
veřejnost s dějinami „těch našich Němců“, „českých Němců“ či snad nejlépe: německy
mluvících obyvatel českých zemí. Se soužitím, které nebylo od počátku nacionálně
vyhraněné, které jednoznačně nespělo ke konfliktu a nemuselo být nutně v závěru
bezprostředně „očištěno“ a zničeno.
Collegium Bohemicum se ujalo prosazování své vize způsobem v našich krajinách ne
zcela obvyklým: snahou o maximální otevřenost. Jako první české museum vyhlásilo
veřejnou soutěž na architektonicko-výtvarné řešení expozice. Collegium Bohemicum mělo a
má jasnou vizi, což mu dovolilo budovat sbírku tak, aby naplňovala koncept výstavy. Její
poselství není striktně vázáno na dědictví sbírkových fondů. Nejen pod poselství, nýbrž i se
způsoby jeho realizace se ztotožnila mezinárodní vědecká rada složená z renomovaných
odborníků. Aktivita se navíc vymyká obvyklé, pragocentrickému pohledu a situuje výstavu do
jednoho z bývalých německých měst v Čechách, Ústí nad Labem. Porta Bohemica není pouze
vstupem do jiné země, ale i do jiné minulosti.
Projekt Collegia Bohemica dosud zažil období podpory i období nezájmu. Vnímáme
však jako nanejvýš podstatné, že vláda České republiky vyčlenila v rozpočtu na rok 2015
částku takřka 50 milionů Kč na finální vybudování expozice. Proto nás zaráží úsilí o
odvolání ředitelky Collegia Bohemica, paní Blanky Mouralové. Snaha zdiskreditovat
stávající vedení Collegia Bohemica se nám jeví jako nepodložená, vedoucí pouze k úvahám a
domněnkám o možných motivacích aktérů.
Našim cílem není zabřednout do roviny technických detailů. Nechceme zabíhat k osobním
animozitám, ani se vyjadřovat k povahopisu jednotlivých aktérů. Chceme vyjádřit hrubé
znepokojení nad tím, že někteří členové dozorčí rady Collegia Bohemica nerozlišují mezi
záležitostmi technickými či procedurálními, a obsahovými. Vyjadřujeme proto touto peticí
podporu stávajícímu vedení společnosti Collegium Bohemicum, protože věříme, že expozici
může nejlépe vdechnout život pouze ten, kdo projekt vymyslel a několik let jen na různých
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úrovních i prosazoval – a prosadil. Snaha zasáhnout do projektu těsně před jeho finální fází
se nám jeví jako nemorální a tímto proti ní otevřeně protestujeme.
Obracíme se na Vás, kolegyně a kolegové z řad odborné i široké veřejnosti, a žádáme
Vás, abyste i Vy svým podpisem této petice vyjádřili, že Vám není budoucnost chystané
expozice, Collegia Bohemica, českého musejnictví i česko-německých vztahů lhostejná.
Obracíme se i na Vás, pane premiére a pane ministře kultury, a žádáme Vás, abyste
zvážili možnost převzít správu expozice německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích v
Ústí nad Labem. Každý stát skrze své paměťové instituce vytváří prostor pro to, co má být
pamatováno. Určuje, co je pamatování hodné. Začlenění Collegia Bohemica mezi státní
příspěvkové instituce by nejen vyřešilo mnohé ze současných právně-organizačních
problémů, jež jsou předmětem sporu, ale zejména by dalo domácí i zahraniční veřejnosti
jasný signál, že české dějiny byly, jsou a mohou i nadále být pestré a košaté. Pluralita není
výrazem slabosti, nýbrž výrazem síly. Nepodrývá dnes mnohými usilovně chráněnou národní
identitu, ale je její pevnou součástí.
Nedopusťme, aby se expozice chystaná Collegiem Bohemicem stala součástí
minulosti, dopřejme jí budoucnost!

Jan Mareš, doktorand, FF UK
Jan Randák, vyučující, FF UK
Václav Smyčka, doktorand, FF UK
http://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-o-p-s-collegium-bohemicum-a-jejiho-stavajicihovedeni.html?country=cz
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Velkou ctí nám byl zájem prezidenta Německé spolkové republiky Joachima Gaucka o
aktuální stav příprav muzejní expozice Collegia Bohemica. Spolkový prezident pozval
k rozhovoru ředitelku Collegia Bohemica v rámci oficiálního programu jeho státní návštěvy
v Praze, diskuse se konala 7. května 2015 v Lobkovickém paláci v Praze. Tématem bylo
zpracování německých dějin.
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O budoucí „Expozici k dějinám Němců v českých zemích“ Collegia Bohemica v Ústí nad
Labem diskutovali ministr kultury Herman a členové Správní rady Česko-německého
fondu budoucnosti na zasedání správní rady ve dnech 16. a 17. června v Nosticově paláci v
Praze. Členové správní rady byli seznámeni s výsledky hloubkové finanční kontroly projektu
Budování muzejních sbírek Collegia Bohemica k tématu kulturního dědictví německy
mluvícího obyvatelstva českých zemích, který byl ukončen v roce 2013. Jak uvádí tisková
zpráva Fondu budoucnosti, „obě strany se shodly na významu této expozice a doufají v její
brzké otevření. Předseda správní rady Schläger uvedl, ţe výstava má uchovávat malý, ale
významný zlomek toho, co po druhé světové válce v Československu zaniklo. Jedinečná
muzejní sbírka vznikla za podpory ČNFB. Spolupředsedkyně správní rady Kristina
Larischová zdůraznila, ţe tato expozice výrazně obohatí naše povědomí o vlastních
dějinách.“
Prezentace budoucí muzejní expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí
se odehrála 22. listopadu 2014 na výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra.
Konference se v tomto roce konala v Litoměřicích pod titulem „Česko-německé sousedství:
Kultura vzpomínání pro budoucnost“. Ředitelka Blanka Mouralová vystupovala spolu
s Arndtem Bauerkämperem (Freie Universität, Berlín), Milošem Řezníkem (předseda Česko9

německé komise historiků, ředitel Německého historického ústavu, Varšava), Ondřejem
Matejkou (Ústav pro studium totalitních reţimů) a Matthiasem Heylem (Mahn- und
Gedensktätte Ravensbrück) v panelu Vzpomínky bez pamětníků? Pomníky, muzea,
učebnice. Moderoval Martin Ehl z Hospodářských novin.

Dosud odvedenou práci na přípravě muzejní expozice Collegia Bohemica a společenskou
poptávku po ní vnímá předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Ve svém
dopise vedení Collegia Bohemica vyjádřil své přesvědčení, ţe příprava expozice by neměla
ztroskotat na nedostatku finančních prostředků. Skutečně byly potřebné finanční prostředky
na výstavbu expozice alokovány ve státním rozpočtu na rok 2015, kapitole Ministerstvo
kultury.

10

11

2. Kulturní a vzdělávací aktivity
1. Vzdělávací aktivity
2. červen -31. červenec
Výstava: 150 a 135 let sociální demokracie v Německu a v českých zemích
Muzeum města Ústí nad Labem
Výstava návštěvníkům představila jednak dějiny české sociální demokracie od počátku
dělnického hnutí v polovině 19. století aţ do 90. let, a jednak dějiny sociální demokracie
v Německu, a to od zaloţení Všeobecného spolku německých dělníků aţ po současnou SPD.
Výstava vznikla ve spolupráci Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. - zastoupení v České republice s
Masarykovou demokratickou akademií, o.s. a Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd
České republiky, v.v.i.
6. říjen -5. listopad
Výstava: „Pěkně od začátku“
Muzeum města Ústí nad Labem
Výstava Goethe-Institutu představila sedmnáct výjimečných německých knih pro děti a
mládeţ prostřednictvím plakátů a knih. Výběr vychází z rozsáhlejšího přehledu,
vypracovaného Mezinárodní knihovnou pro děti a mládeţ v Mnichově.

Únor - prosinec
Projekt „ Po stopách německojazyčné menšiny“
Projekt vznikal za podpory MŠMT a přispěl k moderní výuce novodobých dějin a
občanské výchovy a k utváření hodnotové orientace ţáků. Projekt zvláště svým zaměřením
přispívá k optimalizaci otázek národnostní nesnášenlivosti či xenofobie. Ţáci jsou tedy
schopni objektivně posoudit problematiku menšin.
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Dále velkým přínosem je posilování podvědomí o dějinách státu a jeho menšinách se
zvláštním důrazem na menšiny německé a ţidovské. V této souvislosti se tolerance a nauka o
historickým menšinách projevuje jako pozitivum pro tolerantní jednání a toleranci celkově
s menšinami v současnosti.
Lekce, které v rámci projektu vznikly, posilují multikulturalitu a mouhou být vyuţívány i
v multikulturní výchově podle stanov RVP. Jedná se zvlášte o příhraniční kulturní styky.
V rámci našeho zaměření se ve větší míře tedy jedná o přeshraniční styk a vzájemné
spolupráci s Německem a jejich institucemi, odborníky apod.
Několik našich lekcí je koncipováno tak, aby mohly být pouţité pro projektové vyučování na
školách. Tyto lekce přispívají k odhalení otázek týkající se osobní a skupinové identity, role
národního hnutí, postavení menšin, předpokladů pro rozvoj demokratického občanství a
odpovědného a kritického myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Projekt dále odkazuje a vyuţívá struktury předcházejícího úspěšného projektu Collegia
Bohemica „Nová škola demokracie“.
Projekt je uţitečný pro učitelé společenskovědních oborů popř. i českého jazyka na středních
školách a druhého stupně škol základních. Primárně je vhodný pro učitele z Ústeckého kraje a
Ústí nad Labem, ale také pro ostatní příhraniční oblasti a pro ostatní školská zařízení v rámci
celé České republiky. Dále také pro pracovníky vzdělávacích institucí a veřejnost.
Zároveň je projekt přínosným pro ţáky základních a středních škol.

2. Kulturní aktivity
Festival 16. dnů české a německé kultury
Festival 16. Dny české a německé kultury navštívilo v roce 2014 na obou stranách hranice
více neţ 10 tis. návštěvníků. S tímto ohlasem mohou být organizátoři, kterými jsou
Nadace Brücke/Most v Dráţďanech, Generální konzulát ČR v Dráţďanech a Collegium
Bohemicum o.p.s. v Ústí nad Labem, více neţ spokojeni. Festival se těší trvalé podpoře
zemského hlavního města Dráţďany a dalších podporovatelů. V rámci MKČR je festival
jiţ čtvrtým rokem zařazen do kategorie prioritních zahraničních akcí. Nad festivalem
převzal záštitu český ministr kultury Daniel Hermann, a tradičně také saský předseda
vlády Tillich a velvyslanec ČR v Německu Jindrák.
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V ústřední roli 16. festivalovém ročníku byl Jihomoravský kraj, který reprezentovali
umělci s mezinárodním renomé, mezi nimiţ je vhodné vyzdvihnout Ivu Bittovou, sochaře
Jiřího Netíka či Vojenský umělecký soubor Ondráš, který se představil českému i
německému publiku při slavnostním zahájení celého festivalu v Dráţďanech.
Zvláštní pozornost jsme věnovali vybraným tématům z dějin Československa.
Tematizována byla první světová válka (Výstava „Múzy na frontu“ ve spolupráci s
Goethe Institutem).
V rámci festivalu jsme divákům a návštěvníkům představili „staré známé“ akce v novém
kabátě jako například scénické čtení na neobvyklých místech Prage Nacht, stejně jako
tradiční koncert stipendistů Nadace Brücke Most Stiftung se Severočeskou filharmonii.
Festival si zachoval svůj charakter přehlídky špičkových umělců z ČR na jedné straně a
příleţitosti k společensko-kulturnímu setkávání v příhraničním regionu na straně druhé.
Celkový počet uspořádaných pořadů dosáhl v roce 2014 80. Koncerty a filmová
představení se často konala jednou pro saské a jednou pro české publikum, čímţ jsme se
dostali k celkovému počtu 90 jednotlivých akcí na 45 místech. Dokázali jsme tak
nabídnout bohatý a mnohoţánrový program. Dějištěm akcí se stalo 14 míst v Euroregionu:
Dráţďany, Pirna, Bad Schandau, Míšeň, Moritzburg, Radeberg, Sebnitz, Ústí nad Labem,
Děčín, Teplice, Liberec, Most, Praha, Řehlovice

Literatura
26. září
Radka Denemarková: čtení v kavárně
Muzeum města Ústí nad Labem
V kavárně muzea města Ústí nad Labem proběhlo čtení scénáristky, dramaturgyně,
překladatelky a autorky monografií o Evaldu Schormovi a Petru Léblovi, Radky
Denemarková. Večer moderovala Kristina Kallert z řezenské univerzity.
18. říjen
VII. Ústecká noc literatury & Jiří Schmitzer
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Český rozhlas Sever, Ústí nad Labem
Ve spolupráci Goethe-Institutu a ministerstva kultury České republiky proběhla jiţ sedmá
Ústecká noc literatury. Na ní představila pětice herců z ústeckého činoherního souboru
zajímavé německé autory a jejich díla. Na tento program následně navázal koncert bývalého
herce ústeckého činoherního divadla, Jiřího Schmitzera.
29. říjen
Slam Poetry Show
Čajovna U vysmátý ţáby, Ústí nad Labem
Ve spolupráci s filozofickou fakultou UJEP a za podpory Goethe-institutu a ministerstva
kultury České republiky proběhl v rámci Dnů české a německé kultury další ročník ústecké
Slam Poetry Show, které se zúčastnila celá řada umělců, včetně slamerské legendy Jaromíra
Konečného a mnichovského slamera s přezdívkou Bumillo.

5. listopad
Literární kavárna: Hermann Hesse
Nová Akropolis, Ústí nad Labem
PhDr. Dana Gabrielová představila v rámci akce Dny české a německé kultury ţivot a dílo
německo-švýcarského prozaika, básníka, esejisty a nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok
1946 Hermanna Hesse (1877-1962).

23. listopad
10. drážďanská cena lyriky 2014
Muzeum města Ústí nad Labem
Deset uchazečů z německy mluvících zemí a z České republiky představilo svá díla, se
kterými se ucházeli o Dráţďanskou cenu lyriky. Tato cena byla vypsána primátorkou
zemského hlavního města Dráţďan a byla dotována částkou 5 000 eur. Soutěţ je pravidelně
pořádána dráţďanským muzeem Ericha Kästnera a spolkem Dresdner Literaturbüro.
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Hudba
28. březen
Ústí Beats 6
U Vlka, Ústí nad Labem
Za podpory praţského Goethe-institutu proběhla jiţ šestá akce s názvem Ústí Beats. Během
této akce vystoupili mladí umělci z Ústí nad Labem, Děčína, Litoměřic a Dráţďan. Konkrétně
pak mohli návštěvníci akce slyšet skladby umělců, jako jsou The Frank, Tom77, Hanny,
Ţádný směr, Erul Army a mnohých další.
16. květen
The Plastic People of the Universe + Freygang
Hrad Střekov
Ani špatné počasí a déšť nepokazilo záţitek z vystoupení undergroundové skupiny The
Plastic People of the Universe, která v Ústí nad Labem vystoupila po čtyřech letech. Tuto
legendární skupinu pak doplnila punk-rocková skupina Freygang, která vznikla v roce 1977
ve východním Berlíně.

20. – 21. červen
Ústí Beats Open Air 2014
Hrad Střekov
Ačkoliv byla tato akce jiţ po třinácté spojena s dobročinnou akcí Útulek Fest jiţ po třinácté,
poprvé si mohli návštěvníci uţít dvoudenní program. Během něj vystoupila celá řada českých
a německých umělců, a to hned na dvou místech ústeckého hradu. Akce vznikla za spolupráce
s Ústeckou kulturní platformou 98, o.s. a za laskavé podpory Goethe-institutu Praha.
12. září
Ústí Beats 7
U Vlka, Ústí nad Labem
Sedmé pokračování v lednu 2013 započaté tradice představilo další mladé umělce z Čech a
Německa. Na této jiţ tradiční akci vystoupili Adam Kopřiva, bluesman Rohypnol, Lachende
Kreaturen, punk-rocková skupina z Dráţďan The Wastelands a celá řada dalších.
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24. říjen
Slavonics: Úvodní koncert DČNK 2014 v Ústí
Muzeum města Ústí nad Labem
První akcí jiţ šestnáctého ročníku akce Dny české a německé kultury se na takzvané české
straně stal koncert kvarteta Slavonics. Tento hudební soubor, který tvoří čtyři dámy s
„československo-německými kořeny“ představil posluchačům v zajímavé úpravě nejen
klasická díla Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, ale v úchvatném podání
také předvedl celou řadu folklorních písní z Moravy, Čech a Slovenska.
31. říjen
Děčínsko - Drážďansko - Ústecký meeting 2014
Biograffs club, Děčín5
Třetí ročník polabského setkání Děčínský meeting 2014, který letos pod křídli Dnů české a
německé kultury míchal hudební styly pop, Rock, punk, ska, alternative, hardcore, folk a
další, představil opět návštěvníkům velký počet polabských kapel a umělců. Obecenstvu se
tak představila děčínská skupina Pozitivní deviace, hosté z Dráţďan Die Ukrainiens, ústecká
skupina Sníh na schodišti a další.

1. listopad
Děčínsko- Drážďansko- Ústecký meeting 2014
U Vlka, Ústí nad Labem
Další část nyní jiţ tradičního setkávání děčínsko-dráţďansko-ústeckých kapel proběhla
v ústecké restauraci U vlka a to v rámci akce Dny české a německé kultury. Objevily se zde
jak české, tak německé skupiny a návštěvníci si uţili poslech hudby, která nezná nejen
hranice jazykové, ale ani ţánrové.

7. listopad
Slavnostní zakončení DČNK: Kafka band
DOMA- music club, Ústí nad Labem
Literárně-hudební projekt Kafka band svým vystoupením slavnostně zakončil jiţ šestnáctý
ročník akce Dny české a německé kultury. Tato hudební skupina představila posluchačům
zcela netradiční úpravu nedokončeného románu Franze Kafky zámek, ale i další skladby.
Během večera zazněly projevy nejen představitelů Collegia Bohemica, ale i dalších kulturních
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institucí. Celý program byl vytvořen za spolupráce s Muzeem města Ústí nad Labem a za
laskavé podpory Goethe-institutu a ministerstva kultury České republiky.

19. listopad
Drážďanský večer: Peter R. Fischer + Penta Rhei
Muzeum města Ústí nad Labem
Dráţďany, jak je neznáte. Tajemná zákoutí saského zemského hlavního města, od Ústí nad
Labem vzdáleného jen hodinu cesty autem, jsou jiţ delší dobu objektem fotografií Petera R.
Fischera. Vernisáţ jeho ústecké výstavy ale tvořila jen polovinu tzv. Dráţďanského večera! O
hudební příspěvek se postaral kvintet Penta Rhei v jedinečném obsazení kytar a mandolín.

21. listopad
Ústí Beats 8
U Vlka, Ústí nad Labem
Poslední Beats v roce 2014 představil opět řadu umělců, kteří pokrývají značnou část spektra
hudebních ţánrů a spojují tím velký počet posluchačů na obou stranách česko-německé
hranice. Mezi vystupujícími se objevily například skupiny Fly to Mars, Jamchestra, Distant
Muzik, nebo umělci Jiří Imlauf, Annemaríe, Ondřej Papillon, nebo Petr Filípek.

Varieté
21. únor
Eňo Ňuňo na téma „Změna“ & Táňa Fischerová
DOMA- music club, Ústí nad Labem
První akce Eňo Ňuňo v roce 2014 přivedla kromě dalších umělců do Ústí nad Labem i
významnou českou herečku, spisovatelku a občanskou aktivistku Táňu Fischerovou, která na
Eňu vystoupila jiţ v roce 2013. Před vystoupením umělců shlédli diváci dokument Ţít změnu
a pak měli moţnost uţít si vystoupení Kabaretu Kajbar, Jana Ťoupalíka, Stanislava Milera
Luďka Havla a dalších umělců.

11. duben
Eňo Ňuňo na téma „Hranice“
U Vlka, Ústí nad Labem
Téma „Hranice“ spojilo vystoupení celé řady umělců, kteří dokázali vyplnit celý večer
nejrůznějšími formami své umělecké tvorby. O konkrétní program se postarala především
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česká Edith Piaf, vítězka populární televizní soutěţe, Eliška Lüftnerová, Luděk Havel, Josef
Gajdoš, Jiří Maryško, čtyřčlenná mostecká kapela Zdrarr a mimka Hannah, která do Ústí
zavítala aţ z dalekého Berlína. Velký úspěch u návštěvníků mělo i promítání filmu Márinka a
vystoupení dalších umělců z Čech i Německa.

10. listopad
Eňo Ňuňo na téma „Vášeň“
U Vlka, Ústí nad Labem
Jiţ po třetí v roce 2014 uvedla moderátorská dvojice Vašek a Kytice „večer uměleckých
chuťovek“, tentokrát na téma Vášeň. Ukázku své tvorby zde předvedla i avantgardní
hudebnice a výtvarnice Vladivojna La Chia, dále pak své umění s „yoyem“ předvedli Pavel
„Banán“ Klíma a Tomáš Pejša. Velký úspěch pak mělo u návštěvníků i vystoupení
dráţďanské kapely Brie, Martina Svobody, Jaroslava Achaba Haidlera, Martina Krska a
dalších.

12. prosinec
Eňo Ňuňo na téma „Hlava“
Experimentální prostor Mumie, Ústí nad Labem
Téma Hlava propojilo uměleckou tvorbu celé řady českých a německých umělců. Asi největší
pozornost upoutala významná postava ústeckých Předlic, Boris Rudý, ale ani ostatní umělci
rozhodně neupadnou ve vzpomínkách návštěvníků v zapomnění. Na posledním Eňu v roce
2014 vystoupila mimo jiné dráţďanská kapela Akklaronte, Dobra Slámová, Tom Jasper, SIN
crew break Teplice a celá řada dalších.

Film

1.- 15. duben
Jarní Kino Aussig
Experimentální prostor Mumie, Ústí nad Labem
Tři německé filmy, tři večery, jedno společné téma. To vše nabídl návštěvníkům jarního kina
Aussig program, který vznikl ve spolupráci s praţským Goethe-institutem. Ústředním
tématem, které spojovalo všechny představované filmy, byl fotbal. Diváci tak měli moţnost
shlédnout v německém znění s českými a německými titulky filmy Velký sen (Der ganz große
Traum) reţiséra Sebastiana Groblera, Bernský zázrak (Das Wunder von Bern) od Sönke
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Wortmanna a film s názvem Fotbal: Přísně tajné (Football Under Cover) od Davida
Assmanna a Avata Najafiho. Zatímco první dva filmy vycházeli z historických momentů
německého fotbalu, poslední snímek představil divákům současnou situaci ţenského fotbalu
v Íránu.
7. říjen- 18. listopad
Kino Aussig
Experimentální prostor Mumie, Ústí nad Labem
Během šesti úterků bylo uvedeno v původním znění s českými titulky šest filmových z dílny
německých autorů. Všechny tyto filmy výrazně ovlivnili německou kinematografii posledních
deseti let a staly se známé nejen v německy jazyčných zemích. Jako zástupce jmenujme
alespoň dva tituly: Poslední dny Sophie Schollové (Sophie Scholl- Die letzten Tage) reţiséra
Marca Rothemunda a nejnovější snímek Christiana Petzolda- Barbara.
12. září- 19. listopad
Dny česká a německé kultury
Podzimní menu nabídlo návštěvníkům jiţ šestnáctých dnů české a německé kultury nejen
filmové, hudební, divadelní, nebo literární záţitky, ale také například slam poetry, besedy,
nebo nedokončený román Franze Kafky v netradičním provedení. Hosté této akce tak měli
moţnost navštívit akce na obou stranách hranice, zejména však v Dráţďanech a v Ústí nad
Labem. V Ústí mohli návštěvníci shlédnout varietní program v rámci programu Eňo Ňuňo na
téma „Vášeň“, seznámit se se současnou německou kinematografií v rámci kina Aussig 2014,
uţít si jiţ sedmou Ústeckou noc literatury, vyslechnout zahajovací koncert kvarteta Slavonics,
setkat se s příznivci slam poetry, navštívit program Děčínsko-Dráţďansko-Ústeckých
meetingů, nebo osmého Ústí Beats. Poslední ústeckou akcí pak bylo vystoupení kvintetu
Pentha Rhei, které doplnilo vernisáţ výstavy fotografií Petera R. Fischera.
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Projekt „TransStar Europa“
Od 24. do 28. září se konalo druhé kolo překladatelských dílen projektu TransStar
Europa. Účastnice a účastníci se setkali v Ústí nad Labem, Stuttgartu a Záhřebu. Kromě
práce s texty nabídly dílny také informace o literárním ţivotě v jednotlivých zemích a
o stipendijních či grantových programech, stejně jako trénink v umění prezentace a
moderování. Všechny tři dílny hostily také čtení se současnými spisovateli.
V Ústí nad Labem uváděla Kristina Kallert 26. září čtení s Radkou Denemarkovou. Kromě
ukázek z jejího románu Ein herrlicher Flecken Erde se dostalo i na rozhovor o
autorčině stylu, ale i na její názory na překládání: spisovatelka sama poţaduje pro
překladatele maximální tvůrčí svobodu. Diskuse se zaměřila také na její čtenářskou
zkušenost s kníţkami Herty Müller. V lednu 2013 odstartoval pod názvem TransStar nový
evropský projekt, který organizuje univerzita v německém Tübingenu a dalších devět
evropských institucí, mezi nimi i Collegium Bohemicum, o.p.s. Tříletý projekt si klade za
cíl posílit postavení a vzájemné vnímání některých menších evropských jazyků a kultur
střední, východní a jiţní Evropy, především ve vztahu k němčině. Studentům a začínajícím
profesionálům z Německa, Polska, České republiky, Chorvatska, Slovinska a Ukrajiny
nabízí TransStar moţnost dalšího vzdělávání v oblasti evropského kulturního managementu
a literárního překladu, a zároveň i moţnost navázat vlastní nadnárodní kontakty pro
budoucí činnost.
Vedle toho přináší i veřejná čtení a diskuze.
Projekt podporuje program Evropské unie „Lifelong learning“ a partnerské organizace.
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II. Lidské zdroje, složení orgánů a grémií

Zakladatelé

Statutární město Ústí nad Labem
Se sídlem:

Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem

Primátor:

Ing. Vít Mandík, Ing. Josef Zikmund (od listopadu 2014)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Se sídlem:

Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

Rektor:

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Ministerstvo kultury České republiky
Se sídlem:

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Ministr:

Daniel Herman

Společnost pro dějiny Němců v Čechách
Se sídlem:

Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

Předsedkyně: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
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Orgány
Sekretariát
Ředitelka: Mgr. Blanka Mouralová
Zástupce ředitelky pro provoz a finance: Mgr. Milan Rudik
Zástupce ředitelky pro muzejní a odbornou činnost: Mgr. Jan Šícha (do 4/2014)
Zaměstnanci:
Hana Pateliotisová, finanční manaţerka zaměstnaná v rámci projektu „Evropské sítě
kulturních a vzdělávacích institucí“ (do 10/2014)
Mgr. Lucie Zichová, koordinátorka projektu „Po stopách německojazyčné menšiny“ (od
8/2014)
Thomas Oellermann, M.A., koordinátor projektu „TransStar“ na české straně (do 5/2014)
Jiří Koutecký, koordinátor projektu „TransStar“ na české straně (od 8/2014 do 12/2014)
Emil Dvořák, kulturní manaţer

Dobrovolníci:
Stella Schrey (do 8/2014)
Lea Danninger (od 9/2014)
Dobrovolníkům srdečně děkujeme za jejich pomoc

.
Správní rada
Správní rada má podle zakládací smlouvy devět členů.
a) Šest členů správní rady jmenují zakladatelé.
Zakladatel – Statutární město Ústí nad Labem jmenuje tři členy správní rady:
Mgr. Miroslav Král, předseda (zánik členství 15. prosince 2014)
Jaroslav Haidler (den vzniku členství 16. prosince 2014)
Věra Hornová, člen (zánik členství 15. prosince 2014)
Dr. Miroslav Němec, Ph.D. (den vzniku členství 2. května 2013)
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Zakladatel – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jmenuje jednoho
člena:
PhDr. Lukáš Novotný, PhD.
Zakladatel – Společnost pro dějiny Němců v Čechách jmenuje jednoho člena:
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Zakladatel – Česká republika - Ministerstvo kultury jmenuje jednoho člena:
PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra (zánik členství 1. 11. 2014)

b) Tři členy správní rady volí správní rada:
PhDr. Jiří Kuděla – ředitel Kanceláře strategie, analýz a projektového řízení Ministerstva
zahraničních věcí ČR (zánik členství 6. září 2014)
Heinz Fennekold, honorární konzul České republiky v Dortmundu (zánik členství 6. září
2014)
PhDr. Vladimír Špidla – vedoucí poradců předsedy vlády ČR (zánik členství 30.7.2014)
V roce 2014 zasedala správní rada Collegia Bohemica, o.p.s. v těchto termínech: 28. srpna
2014.
Dozorčí rada
Dozorčí rada má podle zakládací smlouvy 3 členy.

PaedDr.

Jan

Eichler

–

radní

Statutárního

města

Ústí

nad

Labem

JUDr. Jaroslav Kuba – právník UJEP (den vzniku členství 17. října 2013)
Mgr. Václav Houfek – vědecký tajemník Muzea města Ústí nad Labem
V roce 2014 zasedala dozorčí rada Collegia Bohemica, o.p.s. dne 3. června 2014
Vědecká rada
Prof. Dr. Milena Bartlová, Modul evropských a kulturních dějin, Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy, Praha
Dr. Peter Becher, jednatel Spolku Adalberta Stiftera, Mnichov
25

Em. Prof. Dr. Detlef Brandes, emeritní profesor, dříve vedoucí Institutu pro kulturu a dějiny
Němců ve východní Evropě na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu
Prof. Dr. Peter Haslinger, ředitel Herderova institutu v Marburgu a profesor dějin střední a
východní Evropy na univerzitě Justuse Pebeiga v Giessenu
Prof. PhDr. Miloš Havelka, Ústav politologie FF UK Praha
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová CSc., ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií
Mgr. Daniel Kroupa, PhD., vedoucí katedry politologie a filosofie UJEP v Ústí nad Labem
Prof. Dr. Marek Nekula, ředitel Bohemicum Regensburg – Passau, Univerzita v Řezně
Prof. Dr. Stefan Michael Newerkla, Institut slavistiky na Vídeňské univerzitě
Prof. PhDr. Jiří Pešek, Historický modul, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy,
Praha
PhDr. Václav Petrbok, PhD, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Prof. Miloš Řezník, Fórum pro Evropská studia Technické univerzity v Saské Kamenici /
Chemnitz
Prof. Jacques Rupnik, Institut politických studií v Paříţi
Prof. Dr. phil. habil. Walter Schmitz, ředitel Středoevropského centra pro vědu o
politologii, hospodářství a kultuře na Technické univerzitě v Dráţďanech
Prof. Dr. Martin Schulze Wessel, první předseda Collegia Caropna, Mnichov
Mgr. Jan Šícha, odbor střední Evropy MZV ČR v Praze/Collegium Bohemicum
Dr. Tobias Weger, Spolkový institut pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě
v Oldenburgu

Poradní

sbor

pro

sbírkotvornou

činnost

Collegia

Bohemica

Dr. Eva Habel, etnoloţka, zaměstnankyně Biskupství litoměřického ve Šluknově
Mgr. Václav Houfek, vědecký tajemník Muzea města Ústí nad Labem
Dr. Hana Nogossek, Německé historické muzeum v Berlíně
Mgr. Alena Petruţelková, vedoucí knihovny Památníku národního písemnictví v Praze
PhDr. Hana Rousová, historička umění
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., pověřený vedením Národní galerie, Praha
Náplň činnosti Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Collegia Bohemica je
definována v souladu s Metodickým pokynem k provádění některých činností souvisejících
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s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí Ministerstva
kultury ČR, č. j. 14.639/2002.
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III. Partneři a spolupracující instituce:
Antikomplex, Praha
ASF –Servitus, Praha
Boltzmannův institut, Vídeň
Collegium Carolinum, Mnichov
Česko-německé fórum mládeţe
Český rozhlas Sever, Ústí nad Labem
Činoherní studio Ústí nad Labem
Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem
Generální konzulát ČR, Dráţďany
Goethův Institut, Praha
Hrad Střekov, Ústí nad Labem
Institut mezinárodních studií UK, Praha
Katedra germanistiky, FF UJEP, Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje
Kulturní centrum Řehlovice
Landeszeitung, Praha
Magistrát města Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Nadace Brücke/Most, Dráţďany
Nadace Friedricha Eberta, Berlin
Nadace Roberta Bosche, Stuttgart
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Německé historické muzeum, Berlín
Německé kulturní fórum střední a východní Evropy, Postupim
Německé velvyslanectví v Praze
Praţský literární dům autorů německého jazyka, Praha
Rakouské kulturní fórum, Praha
Saské ministerstvo vnitra, Dráţďany
Seligerova obec, Mnichov
Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem
Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov
Ústecký deník, Ústí nad Labem,
Ţivá Paměť, Praha

Děkujeme za výbornou spolupráci!
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IV. Hospodaření v roce 2014
viz příloha

V. Kontakty

SÍDLO A FAKTURAČNÍ ADRESA
Collegium Bohemicum o.p.s., Masarykova 3/1000, 400 01 Ústí
nad Labem
IČ: 27309231
tel.: 00420 413 034 583
fax: 00420 413 034 589
e– mail: info@collegiumbohemicum.cz
www.collegiumbohemicum.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka a.s., Bílinská 2, 400 42 Ústí nad Labem
Korunový účet: 35– 8520310287 /
0100
Eurový účet: 43– 6312580267/0100
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Příloha:
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Tiskové Ohlasy:
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Tiskové ohlasy celkem:

92 citací společnosti v českých médiích
15 citací společnosti v zahraničních médiích
25 reportáží v televizi či rozhlasu
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Příloha II: Zpráva nezávislého auditora
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