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1. Zpráva o činnosti Collegia Bohemica v roce 2018
Collegium Bohemicum, o. p. s., pokračovalo v roce 2018 ve svých stěžejních aktivitách, tedy
v přípravě stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí a
také v pořádání kulturních aktivit s česko-německým obsahem. Příprava stálé muzejní
expozice Naši Němci se posunula do další fáze – byla prováděna technická a obsahová
aktualizace výstavního konceptu a zároveň bylo zahájeno čerpání prostředků z ministerstva
kultury, určených pro tuto výstavu. Dále Collegium Bohemicum zorganizovalo řadu
kulturních akcí zaměřených na německou kulturu. Především se jednalo o 20. ročník festivalu
Dny české a německé kultury, jehož hlavním tématem se stala německá literatura z českých
zemí. Akce Collegia Bohemica navštívilo celkově v roce 2018 téměř 5 000 lidí.
Provoz Collegia Bohemica byl i v roce 2018 financován v převážné většině z provozní
dotace Statutárního města Ústí nad Labem. Stejně jako v minulých letech obdržela společnost
projektovou dotaci od Goethe-Institutu Praha a od Ministerstva kultury ČR, která byla určena
na pořádání kulturních akcí v rámci festivalu Dny české a německé kultury. V závěru roku
2018 získalo Collegium Bohemicum příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti, díky
kterému bude možné na příští rok zaměstnat na plný úvazek kulturního manažera. Dochází
tak k personálnímu rozvoji Collegia Bohemica.
V roce 2018 navštívilo Collegium Bohemicum též několik významných osobností, jako
například ministerský předseda Svobodného státu Durynsko Bodo Ramellow, zástupce
ředitele Zastoupení Svobodného státu Bavorsko Christopher Vickers a nová ředitelka GoetheInstitutu Praha Angelika Ridder.
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1. 1. Změny ve statutárních orgánech společnosti v roce 2018
V roce 2018 doznaly statutární orgány Collegia Bohemica některých změn. V závěru ledna
2018 rezignoval na členství ve správní radě doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D., přičemž rektor
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jan Balej, Ph.D., na jeho
místo jmenoval Mgr. Jana Kvapila, Ph.D., germanistu působícího na této univerzitě.
K 31. srpnu na členství ve správní radě rezignoval též Mgr. Ivo Losman z Ministerstva
zahraničních věcí, na jeho místo pak byl ministrem kultury jmenován diplomat a překladatel
PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka. Následně byly počátkem září prodlouženy mandáty členů správní
rady MUDr. Jiřího Madara a Bc. Pavla Dufka.
V červnu na mandát v dozorčí radě rezignoval Mgr. Tomáš Wiesner, na jeho místo byl
posléze počátkem září jmenován ředitel Archivu města Ústí nad Labem Mgr. Petr Karlíček,
Ph.D. Zároveň byl prodloužen mandát člence dozorčí rady Mgr. Lucie Kalhousové a členovi
dozorčí rady Mgr. Tomáši Riegrovi.

1. 2. Příprava stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva
českých zemí
V roce 2018 se Collegium Bohemicum soustředilo především na aktualizaci výstavního
konceptu. Za tímto účelem byla sestavena Historická skupina pro aktualizaci výstavy, ve které
zasedli přední čeští historikové a historičky, jako profesor Jan Royt, doktor Jiří Rak, docentka
Kristina Kaiserová, profesorka Michaela Hrubá nebo profesor Eduard Kubů. Jejími členy se
stali též historikové s dlouholetou muzejní praxí, jako Luděk Krčmář, Jiří Petráš a Tomáš
Okurka. Každý člen Historické skupiny se stal zároveň garantem jedné výstavní místnosti.
V závěru roku byl též pod vedením doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc., sestaven tým
složený z archeologů a specialistů na nejstarší české dějiny, který pracuje na aktualizaci (či
spíše novém pojetí) místnosti věnované dějinám raného středověku.

Výsledkem práce

Historické skupiny byla aktualizace architektonického konceptu a také obsahové doplnění
tohoto konceptu.
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Novým prvkem ve výstavě se kupříkladu staly interaktivní mapy, jako například mapa
nepomucenských památek, mapa židovských náboženských obcí nebo mapa pomníků Hanse
Kudlicha, který při jednání vídeňského sněmu v roce 1848 navrhl zrušení roboty. Výstavní
koncept byl také více zaměřen na příběhy jednotlivých historických osobností – v expozici by
tak měl být připomenut výtvarník Heinz Edelmann, který se v roce 1934 narodil v Ústí nad
Labem, navštěvoval budovu školy, v níž je nyní umístěno Muzeum města Ústí nad Labem a
v níž bude výstava Naši Němci instalována. Edelmann byl po druhé světové válce deportován
do Německa, kde vystudoval výtvarné umění v Düsseldorfu a odešel do Spojených států
amerických, kde posléze jako hlavní animátor spolupracoval s legendární skupinou Beatles na
jejich filmu Yellow Submarine.
Zároveň bylo v roce 2018 zahájeno restaurování exponátů určených pro výstavu.
Podařilo se zrestaurovat dřevěnou polychromovanou sochu anděla z kostela svatého Floriána
v Krásném Březně, která bude vystavena v místnosti věnované reformaci. Pro práci na
výstavě se Collegiu Bohemicu podařilo získat též několik externích spolupracovníků, jelikož
podmínky investičního programu ministerstva kultury, do kterého byla příprava výstavy
zařazena, neumožňují přímé zaměstnávání pracovníků. Jednalo se o rešeršistu Filipa Bruse,
muzejní pedagožku Lucii Preclíkovou, koordinátora digitálních map Kryštofa Zemana a také
Olgu Václavkovou, která vyřizuje zápůjčky ze zahraničí a autorská práva. Díky této
personální podpoře mohlo v druhé polovině roku 2018 začít shromažďování podkladů
k přípravě výstavy, vytváření podkladů k digitální mapě nepomucenských památek, příprava
koncepce muzejní pedagogiky pro výstavu a také vyřizování zápůjček pro výstavu. Podařilo
se tak získat příslib zapůjčení některých atraktivních exponátů – například originálu dopisu
Franze Kafky nebo fragmenty tzv. Hořického pašijového filmu. Jednalo se o první
kinematografický počin, který byl na konci 19. století natáčen na území dnešní České
republiky a zachycoval tzv. pašijové hry v Hořicích na Šumavě. Film je dnes považován za
nezvěstný, Collegiu Bohemicu se však podařilo z Národního filmového archivu v Madridu
získat jeho fragmenty, které by měly být představeny v rámci místnosti věnované
regionalismu.
V průběhu celého roku 2018 probíhala jednání s architektonickým ateliérem Projektil
o technické a obsahové aktualizaci výstavy Naši Němci. Na základě podnětů vznesených
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Collegiem Bohemicem byly upraveny některé výstavní místnosti nebo doplněny některé
výstavní exponáty. Obsahová aktualizace byla též pravidelně konzultována se členy vědecké
rady Collegia Bohemica. V roce 2018 se sice neuskutečnilo žádné její jednání, v závěru roku
však došlo k svolání jejího zasedání, které nakonec proběhlo v únoru 2019.
V rámci aktualizace vytvořil ateliér Projektil grafický vizuál výstavy a též nové logo
Collegia Bohemica, které s tímto vizuálem koresponduje. Tento vizuál bude též využit pro
webové stránky výstavy a nové stránky Collegia Bohemica. V roce 2018 byla též navázána
spolupráce se vznikajícím Sudetoněmeckým muzeem v Mnichově.
Po výběru tzv. generálního zhotovitele výstavy, jenž by se měl uskutečnit na přelomu
léta a podzimu 2019, začne vlastní stavba muzejní expozice. K jejímu slavnostnímu otevření
dojde patrně na jaře příštího roku.

1. 3. Muzejní sbírka Collegia Bohemica v roce 2018
Sbírka muzejní povahy, kterou vlastní a spravuje společnost Collegium Bohemicum,
je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES) pod kódem COL/010-04-19/378010. Kurátorem
sbírky je zástupce ředitele Collegia Bohemica Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. Sbírka je tvořena
podsbírkou „Německé kulturní dědictví“. Většina předmětů bude zahrnuta do plánované stálé
muzejní expozice Naši Němci. Podsbírku tvoří 694 přírůstkových čísel a nákupní hodnota
sbírky je cca 3,8 mil. Kč. V roce 2018 nebyl zaznamenán žádný přírůstek. Sbírka byla
inventarizována v plném rozsahu ve dnech 24. 5. – 8. 6. 2018.

1. 4. Významné návštěvy v Collegiu Bohemicu v roce 2018
V roce 2018 zažilo Collegium Bohemicum několik významných zahraničních návštěv.
Vernisáže výstavy Bílá růže se 9. května zúčastnil zástupce ředitele Zastoupení Svobodného
státu Bavorsko Christopher Vickers, který zde pronesl zahajovací řeč. Dne 5. června navštívil
Collegium Bohemicum ministerský předseda Svobodného státu Durynsko Bodo Ramelow,
který se zajímal o aktivity společnosti a navázání spolupráce s kulturními institucemi
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Durynska. Vernisáže výstavy Protest a probuzení se zase zúčastnila nová ředitelka GoetheInstitutu Praha Angelika Ridder.
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2. Kulturní a vzdělávací aktivity Collegia Bohemica v roce 2018
a jejich mediální ohlasy
Collegium Bohemicum si je vědomo významu kulturních akcí pro společenský život města a
regionu, stejně jako zprostředkovatelské role, kterou mohou hrát při překonávání – nejen –
kulturních bariér. A proto i v roce 2018 podporovalo dvacet kulturních projektů věnujících se
česko-německé tématice. Návštěvníci akcí spolupořádaných Collegiem Bohemicem měli
možnost navštívit žánrově rozmanité hudební koncerty, tradiční filmovou řadu Kino Aussig
s nabídkou nejzajímavějších počinů německojazyčné provenience, divadelní představení,
přednášky a výstavy, literární čtení v podání herců místního Činoherního studia, workshop či
česko-německá neformální setkání. Collegium Bohemicum podpořilo jak české, tak německé
umělce a zároveň akce pořádané nejen v Ústí nad Labem a severočeském regionu, ale
i události reprezentující českou kulturu v Německu. Akcí se zúčastnili zájemci nejrůznějšího
věku a kulturních preferencí, neboť Collegium Bohemicum podporuje diváckou pluralitu
před jednostranným zaměřením.
Oproti loňským rokům doznal kulturní plán Collegia Bohemica pár změn: Bylo
ukončeno pořádní básnického klání Slam poetry show a, jak již bylo avizováno ve výroční
zprávě za rok 2017, rovněž i Kabaretu Eňo Ňuňo. Finanční prostředky byly vynaloženy
na kulturní a společenské události, které jsou těsněji spjaté s česko-německými tématy.
Vlajkovou akcí roku 2018 byl opět festival Dny české a německé kultury, nad nímž
převzal záštitu ministr kultury. Tento jubilejní dvacátý ročník byl na české straně věnován
německé literatuře z českých zemí, přičemž za patrona festivalu byl vybrán Franz Kafka.
Návštěvníci měli ostatně možnost seznámit se s recepcí Kafkova díla v mnoha uměleckých
formách. Festival se konal za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR a Goethe-Institutu
Praha. Hlavním partnerem na německé straně byl Euroregion Elbe/Labe. Výše uvedení
donátoři, spolu se Statutárním městem Ústí nad Labem, jež Collegiu Bohemicu poskytuje
provozní dotaci, umožnili financování i dalších kulturních akcí v průběhu roku. Celkový
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počet diváků všech akcí pořádaných či spolupořádaných Collegiem Bohemicem v roce 2018
činil 4 580.1

V případě výstav konaných v Muzeu města Ústí nad Labem je započítán celkový počet návštěvníků muzea
během trvání výstavy, protože počet návštěvníků jednotlivých výstav není registrován.
1
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Česko-německý Stammtisch
Collegium Bohemicum se společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem, Rakouskou akademickou výměnnou službou
(OeAD) a Německou akademickou výměnnou
službou

(DAAD)

podílelo

na pořádání

česko-

německého setkávání v útulném prostředí Bárka
Kafe. Zejména mladí zájemci o německý jazyk a
německojazyčné prostředí tak měli možnost seznámit
se s novými přáteli a konverzovat v němčině.
7. března 2018 17:00 Fokus Kafe
2. května 2018 17:00 Fokus Kafe
6. června 2018 17:00 Fokus Kafe
4. prosince 2018 17:00 Fokus Kafe

Filmová přehlídka Kino Aussig
Collegium Bohemicum tradičně po dobu čtyř týdnů na jaře a na podzim uvádí filmovou řadu
Kino Aussig v prostoru Veřejného sálu Hraničář. Každé úterý mají zájemci možnost zhlédnout
po jednom filmu ze současné německojazyčné produkce. V jarním bloku byly uvedeny dva
filmy k osobnosti Fritze Bauera, německého prokurátora, který se podílel na vyrovnávání se
západoněmecké společnosti s nacistickou minulostí: Stát vs. Fritz Bauer (2015) a Die Akte
General (2016). Dále byly uvedeny filmy Freistatt (2015) a Čas kanibalů (2014), které
spojovalo téma boje proti zlu. Podzimní filmová řada se vztahovala k postavě Franze Kafky,
jenž byl rovněž zastřešujícím tématem současně pořádaného česko-německého festivalu Dny
české a německé kultury. Jmenovitě se jednalo o adaptaci Kafkova románu Zámek (1997) od
předního evropského režiséra Michaela Hanekeho. Další promítané tituly byly Divoká (2016),
Timm Thaler aneb O chlapci, který prodal svůj smích (2017) a Před ranními červánky (2016).
Díky podpoře Goethe-Institutu bylo možné uhradit reklamní tiskoviny a autorské poplatky
11
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vybraných filmů. V rámci mimořádné projekce festivalu Kino Aussig promítlo Collegium
Bohemicum ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UJEP a Goethe-Institutem 27. března
2018 na půdě Filozofické fakulty UJEP snímek Med v hlavě (2014), tematizující otázku stáří a
rodinných vztahů.
Jarní Kino Aussig (3. – 24. 4. 2018) – 56 diváků
Podzimní Kino Aussig (6. – 27. 11. 2018) – 136 diváků
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Výstava Bílá růže
Od 9. května do 1. července 2018 hostila budova Muzea města Ústí nad Labem putovní
výstavu Bílá růže věnovanou stejnojmenné německé odbojové organizaci proti hitlerovskému
režimu v letech 1942–1943. Na sedmačtyřiceti panelech s textovým a obrazovým materiálem
byl představen vznik skupiny Bílá růže, její odbojové akce, propojení s ostatními odbojáři i
její zánik. Výstava se rovněž věnovala tématu mládeže v době nacionálního socialismu a
ideologickému „zglajchšaltování“ mnichovské univerzity. Vernisáže výstavy se dne 9. května
2018 zúčastnilo na čtyřicet návštěvníků.
Pozvání

přijali

Christopher

Vickers,

zástupce ředitele Zastoupení Svobodného
státu

Bavorsko

Vávrová,

v Praze,

ředitelka

a

sdružení

Tereza
Anti-

komplex. Oba hosté přednesli krátkou řeč
a poté

Tereza Vávrová

představila

návštěvníkům výstavu prostřednictvím
komentované

prohlídky.

Výstava

se

konala za podpory Nadace Bílá růže
(Weiße Rose Stiftung e. V.), GoetheInstitutu, Antikomplexu, Muzea města
Ústí nad Labem a Statutárního města Ústí
nad Labem. Prostředky Goethe-Institutu
byly použity na úhradu nákladu přepravy
výstavy a propagačních materiálů.
1 786 návštěvníků
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Útulek Fest 2018
Ve dnech 11. – 12. května 2018 se na hradě Střekov
v Ústí nad Labem konal již 17. ročník benefičního
open air festivalu na podporu útulků na Ústecku
Útulek Fest. Collegium Bohemicum prostřednictvím
podpory Goethe-Institutu participovalo na konání
festivalu

formou

úhrady

honorářů

německých

interpretů. V tomto roce se festivalu účastnily dvě
německé kapely: ska a rocksteady formace Yellow Cap
a rocková kapela The Wake Woods. Hrazeny byly
rovněž

náklady na propagaci

festivalu,

zajištění

zvukové techniky a částečně též pronájem hradu
Střekov.
522 návštěvníků
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Konference Svět a jelen od Schichta
Ve dnech 17. a 18. května 2018 proběhla v prostorách
Muzea města Ústí nad Labem konference Svět a jelen
od Schichta, která byla organizována Ústavem slovanskogermánských studií FF UJEP, Katedrou historie FF UJEP,
Muzeem města Ústí nad Labem, Společností pro dějiny
Němců v Čechách, Archivem města Ústí nad Labem a
Collegiem Bohemicem.
Kdysi mělo jméno Schicht stejný věhlas jako
Škoda nebo Baťa. Tento ústecký průmyslnický rod
vybudoval impérium, od jehož založení v roce 2018
uplynulo 170 let. Firma Schicht produkovala dodnes
proslulé značky a svými výrobky dominovala na trhu rakousko-uherské monarchie.
Expandovala do řady evropských ale i zámořských zemí, přinášela do Evropy nové trendy
v marketingu a jistě bychom mohli jmenovat mnohá další prvenství či výjimečné události.
Přesto však firmě Schicht/Setuza dosud nebyla v českých/československých industriálních
dějinách věnována náležitá pozornost, což bylo důvodem pro uspořádání ústeckého kolokvia
s cílem tento deficit alespoň částečně snížit.

15

Collegium Bohemicum, o.p.s. se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 3, IČ 27309231

Ústí Beats 16
Hudební

večer

Ústí

Beats

je

jednou

z tradičních akcí Collegia Bohemica. V jeho
průběhu jsou představováni zejména mladí
hudebníci z českého a německého pohraničí.
Nově byla akce Ústí Beats 16 uvedena
ve Veřejném sále Hraničář, a sice dne 14.
září

2018.

V tomto

vystupujících

roce

snížen

byl

počet

s ohledem

na upřednostnění kvality interpretů a možnost
pozvat tak do českého prostředí více než
jednoho německého umělce či skupinu.
Přizvána byla hned dvě větší hudební
uskupení z Drážďan: indie folková kapela
Johnethen Fuchs & The Woods a rockoví
Airwolf.

Českou

stranu

zastupovali

severočeští umělci Hot Pants a Kittchen. Za přispění Goethe Institutu byly hrazeny honoráře
kapel, technické zajištění akce a propagační materiály.
110 návštěvníků
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Zahajovací koncert Dnů české a německé kultury György Kurtág: Kafkovy fragmenty
Tradiční festival Dny české a německé kultury oslavil v roce 2018 dvacetileté jubileum.
Festival v roce 1999 iniciovala Nadace Brücke/Most, která po devatenácti letech bohužel
skončila v roli hlavního organizátora. Od ledna 2018 převzal pořadatelství a organizaci
festivalu na německé straně Euroregion Elbe/Labe. Collegium Bohemicum zůstává hlavním
pořadatelem české části festivalu. Dalšími
pořadateli

jsou

Drážďany

a

Zemské

Generální

hlavní

město

konzulát

České

republiky v Drážďanech. Jubilejní ročník
festivalu proběhl v rozmezí od 23. října do
11. listopadu 2018 v Ústí nad Labem, Děčíně,
Drážďanech a na dalších místech a na jeho
podpoře se rovněž podílel Goethe-Institut.
Na české

straně

byl

festival

slavnostně

zahájen 23. října koncertem Kafkových
fragmentů v podání fenomenální houslistky a
zpěvačky Ivy Bittové, která dlouhodobě žije
v USA, a houslistky Hany Kotkové, žijící
trvale

ve Švýcarsku.

představily

dílo

Obě

nejznámějšího

umělkyně
žijícího

maďarského skladatele Györgye Kurtága napsané pro soprán a housle. Skladba, označovaná
za „téměř neproveditelnou“, se skládá ze čtyřiceti krátkých hudebních úryvků na texty, které
Kurtág vybral z deníků, povídek či dopisů spisovatele Franze Kafky. Koncert byl uveden
v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem.
130 diváků
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Klavírní recitál s Peterem Naryshkinem
Další akcí uvedenou v rámci Dnů české a německé kultury byl výjimečný klavírní koncert
Petera Naryshkina dne 24. října 2018 v prostorách děčínského zámku. Diváci měli možnost
seznámit se v průběhu večera s dílem Frédérica Chopina, interpretovaném mladým
talentovaným umělcem. Naryshin své umělecké vzdělání získal například na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě či na Vysoké hudební škole Carla M. von Webera v německých
Drážďanech a jeho umělecký výkon byl již mnohokrát oceněn; naposledy první cenou v
Mezinárodní klavírní soutěži v Madridu. Peter Naryshkin je také jedním z bývalých
stipendistů Nadace Brücke/Most, která podporuje mladé hudební umělce. Umělcův honorář
byl hrazen z příspěvku Goethe-Institutu.
79 diváků
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Výstava Schalekovi – středoevropská rodina
Výstava s podtitulem Sto let historie v pěti životech byla slavnostně zahájena 25. října 2018
v Muzeu města Ústí nad Labem. Putovní výstava o německo-česko-židovské rodině
Schalekových návštěvníkům prezentovala výsledky bádání někdejšího stipendisty Collegia
Bohemica, Ralfa Pasche, německého novináře a historika. Pět biografií návštěvníkům
přiblížilo pět osudů v kontextu událostí dějin 20. století. Robert Schalek, Alice Schalek,
Malva Schalek, Lisa Fittko a Fritz Schalek jsou jména úzce spjatá s židovským životem
v Praze a ve Vídni na přelomu 19. a 20. století, s první světovou válkou, rolí žen
ve společnosti či s postavením Němců v Československu před odsunem i po něm. Součástí
výstavy, která se uskutečnila za laskavé podpory Německého kulturního fóra pro střední a
východní Evropu, byl i sedmiminutový film o rodině Schalekových.
763 návštěvníků
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Přednáška Německá literatura z českých zemí po roce 1945
Další akcí v rámci festivalu DČNK byla přednáška německé bohemistky a novinářky Anny
Knechtel, která se zabývá německojazyčnou literaturou z českých zemí. Návštěvníci
přednášky se seznámili s literáty německého jazyka, kteří pocházeli z českých zemí a uplatnili
se v poválečné německé literatuře, ale i s těmi, kteří zůstali v Československu. Přednáška se
konala 27. října v prostorách Severočeské vědecké knihovny a byla podpořena GoetheInstitutem.
15 diváků

The 10String Orchestra
V ústeckém Národní domě se 31. října divákům představili němečtí hudebníci Tom Götze a
Stephan Bormann. Jejich tvorba je směsí koncertní hudby, popu a nordického jazzu; přičemž
v jejich tvorbě dostávají známé popové hity novou podobu. Tom Götze, významný německý
basový kytarista, který mimo jiné pracoval i s umělci jako je Adam Rogers či se skupinou Pet
Shop Boys, a Stephan Bormann, který je profesorem hry na kytaru na Vysoké škole hudební
v Drážďanech, nabídli neopakovatelný hudební zážitek.

Česko-německé inkluzivní taneční divadlo Kafkasia
V rámci festivalu DČNK měli rovněž diváci možnost zhlédnout divadelní představení,
konkrétně inscenaci česko-německého tanečního souboru Kafkasia, která je inspirovaná
osobností a životem Franze Kafky. Vystoupení bylo doprovázeno videoprojekcemi a
hudebními útržky, které zesílily prožitek z uměleckého projevu tanečníků. Představení
vzniklo na základě spolupráce německého choreografa Bronislava Roznose a české taneční
umělkyně Terezy Leopold Vejsadové. Jeho uvedení 3. listopadu ve Veřejném sále Hraničář
bylo umožněno za finančního přispění Goethe-Institutu.
30 diváků
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ProměnaVR - VRwandlung: Kafkova Proměna jako virtuální realita
Dne 4. listopadu byla v Muzeu města Ústí nad Labem zahájena výstava – či spíše interaktivní
projekt – pracující s virtuální realitou pod názvem VRwandlung. Návštěvníci se pomocí
speciálních brýlí mohli přenést do světa Řehoře Samsy ze slavné povídky Franze Kafky
Proměna a na vlastní kůži zažít proměnu v „nestvůrný hmyz“. Prostorová instalace vznikla ve
spolupráci Goethe-Institutu s českým startupovým týmem kolem uměleckého vedoucího a
režiséra Miky Johnsona, který rovněž prováděl návštěvníky interaktivní výstavou po celé
odpoledne a odpovídal na jejich dotazy.
Cca 200 návštěvníků
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Martha Laux und der bunte Hund
Dne 8. listopadu se konaly hned dvě kulturní akce. Jednou z nich byl koncert drážďanského
dua Martha Laux und der bunte Hund. Martha
Laux a Jan Kosyk se ve své tvorbě zabývají
otázkami života s melancholickou radostí,
milosrdným vztekem a porcí pokory vůči životu
jako procesu učení. Nebojí se dotknout ani
politických témat. Pro projekt Martha Laux und
der bunte Hund je charakteristická symbióza
hlasu, klavíru, srdce, rozumu, emocí a politiky,
která se odráží i v jejich textech. Útulná a
komorní atmosféra prostředí Café Max umocnila
ještě více příjemný hudební zážitek.
15 diváků
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Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
Druhou akcí konanou 11. listopadu pak byl koncert klasické hudby uspořádaný na Univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pod taktovkou dirigenta Kolomana Poláka uvedl
nově založený česko-německý Šporkův komorní orchestr spolu s Pěveckým sborem Úštěk
jednu z nejznámějších skladeb dějin hudby, Mozartovo Requiem, jehož autorství některých
pasáží je dodnes zahaleno tajemstvím. Zazněl i fragment nedávno objevené fugy „Amen“,
napsané Mozartem těsně před smrtí jako závěr části Lacrimosa.
150 diváků
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Ústecká noc literatury
Předposlední akcí festivalu Dny české a německé kultury pak byla dne 9. listopadu tradiční
Ústecká noc literatury věnovaná tentokrát fenoménu německé literatury z českých zemí.
Přítomným návštěvníkům předčítali herci místního Činoherního studia z děl německy píšících
autorů, jako Josef Holub, Josef Hofbauer nebo Franz Kafka. V závěru si mohli návštěvníci
poslechnout sedm verzí českého překladu básně Rainera M. Rilkeho Svatí a hlasovat, který
překlad se jim nejvíce líbil. Vše se odehrávalo v prostorách Muzea města Ústí nad Labem, ve
kterých Collegium Bohemicum připravuje stálou výstavu k dějinám německy mluvících
obyvatel.
27 návštěvníků
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Závěrečný koncert Dnů české a německé kultury: Kafka Band putuje Amerikou
Závěrečná akce 11. listopadu patřila hudební skupině Kafka Band a jejich novému projektu
Amerika, inspirovanému fragmentem slavného románu Franze Kafky. Sedmičlenné hudební
uskupení tak po projektu Zámek podruhé pracuje s hudebním ztvárněním Kafkova díla. Diváci
se ovšem mohli těšit nejen z hudebního prožitku, ale i z vizuálně působivých videoprojekcí,
které svébytným způsobem dokreslují atmosféru Kafkova světa. Akci finančně podpořil
Goethe-Institut.
200 návštěvníků (50 z nich přijelo z Drážďan)
Celková návštěvnost akcí spolupořádaných Collegiem Bohemicem v rámci Dnů české a
německé kultury: 1 615 návštěvníků
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Festival ilustrace a komiksu
Collegium Bohemicum se v rámci kulturní spolupráce s Veřejným sálem Hraničář podílelo
též na Festivalu ilustrace a komiksu, který každoročně hostí právě Hraničář. Festival si klade
za cíl prezentovat současné české a německé umělce na poli komiksu a ilustrace, a vytvořit
tak platformu pro kulturní výměnu mezi umělci a publikem. Collegium Bohemicum mohlo
díky finančním prostředkům od Goethe-Institutu uhradit výstupy tří uměleckých skupin
z Německa (MazeTools, Emma Isabella, FanArt) a podílet se rovněž na technickém zajištění
akce konané ve dnech 16.–18. 11. 2018.
325 návštěvníků
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Česko-německá diskuze
Česko-německá diskuze představuje nový formát kulturní spolupráce Collegia Bohemica a
Veřejného sálu Hraničář. Spolu s dalšími partnery – Goethe-Institutem či Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně – by se měla uskutečnit řada diskuzí, ke kterým budou pozvání čeští a
němečtí přednášející z rozličných oborů. Jejich prostřednictvím se návštěvníci seznámí
s rozdíly a podobnostmi obou zemí. Na podzim se konaly dvě přednášky na téma
psychohygieny ve světě digitálních médií. Bohužel se nepodařilo najít německého experta
pro úvodní přednášku na téma Životní styl a duševní poruchy. Do druhého diskuzního panelu,
konaného dne 5. prosince pod názvem Děti ve světě dnešních digitálních médií, byl přizván
německý novinář a mediální expert Thomas Feibel. Spolu s Jiřím Palyzou, výkonným
ředitelem organizace Národní centrum bezpečnějšího internetu, diskutovali o kyberšikaně,
sociálních sítích nebo vývoji dětí v digitálním světě a odpovídali na otázky moderátorky i
publika. Za přispění Goethe-Institutu byl uhrazen honorář pro německého hosta.
30 návštěvníků
Výstava Probuzení a protest
Od 14. listopadu 2018 do 13. ledna 2019 byla v Muzeu města Úst nad Labem k vidění českoněmecká výstava přibližující na šestnácti velkoformátových panelech atmosféru událostí roku
1968 v Praze, Berlíně, Lipsku a Drážďanech. Výstava Probuzení a protest vznikla
ve spolupráci Goethe-Institutu a Saské akademie umění a reflektovala především touhu
československé a německé veřejnosti po politických změnách. Po vzoru událostí v
Československu rostla v 60. letech i v bývalé NDR touha po osobní svobodě a po
spoluutváření socialismu. Výstava slovem i obrazem podala svědectví o vpádu vojsk
Varšavské smlouvy na československé území, seznámila návštěvníky se solidaritou, kterou
okupovanému Československu prokazovala východoněmecká veřejnost, představila rovněž
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beatovou scénu v Drážďanech 60. let nebo příběh stržení gotického kostela sv. Pavla Lipsku,
k němuž došlo z politických důvodů v květnu 1968.
1 632 návštěvníků
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3. Lidské zdroje, složení orgánů a grémií

3. 1. Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum a jejich statutární
zástupci k 31. 12. 2018
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
Primátor Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Rektor Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Ministerstvo kultury České republiky
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Ministr doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Společnost pro dějiny Němců v Čechách
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
Předsedkyně Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
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3. 2. Orgány Collegia Bohemica a jeho zaměstnanci

3. 2. 1. Zaměstnanci/pracovníci Collegia Bohemica v roce 2018
Ředitel:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Zástupce ředitele a kurátor muzejní sbírky:
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
Asistent/asistentka ředitele
Mgr. Kateřina Hartmanová
Kulturní manažerka:
Bc. Tereza Forker

Dobrovolníci:
Jonathan Icks
Emily Pattison
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3. 2. 2. Správní rada k 31. 12. 2018
Dle zakládající smlouvy má správní rada Collegia Bohemica devět členů.
Předsedkyně:
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
(členkou správní rady od 11. 1. 2016, předsedkyně od 27. 4. 2016)
Členové:
MUDr. Jiří Madar (od 2. 9. 2018)
Bc. Pavel Dufek (od 2. 9. 2018)
Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. (od 22. 2. 2016)
Dr. Martin Thiel (od 19. 9. 2016)
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. (od 23. 5. 2011)
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (od 17. 5. 2016)
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (od 1. 2. 2018)
PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka (od 11. 9. 2018)

V roce 2018 se uskutečnilo celkem šest zasedání správní rady (17. 1., 4. 4., 11. 6., 3. 9.,
15. 10. a 10. 12.).
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3. 2. 3. Dozorčí rada k 31. 12. 2018
Dle zakládající smlouvy má dozorčí rada Collegia Bohemica šest členů.
Předseda:
Mgr. Václav Houfek
(člen dozorčí rady od 9. 2. 2013, předseda dozorčí rady od 23. 3. 2016)
Členové:
Mgr. Tomáš Rieger (od 2. 9. 2018)
Mgr. Jaroslav Kolčava (od 22. 2. 2016)
Ing. Marcel Uchytil (od 22. 2. 2016)
Mgr. Lucie Kalhousová (od 23. 8. 2018)
Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. (od 2. 9. 2018)
V roce 2018 se uskutečnilo jedno zasedání dozorčí rady (20. 12.).
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3. 2. 4. Vědecká rada k 31. 12. 2018
Členové vědecké rady:
Dr. Peter Becher, Adalbert Stifter Verein München
PhDr. Luděk Beneš, ředitel Muzea Mladoboleslavska a předseda Komise muzejních historiků
při Asociaci muzeí a galerií ČR
Prof. Dr. Detlef Brandes, emeritní profesor university v Düsseldorfu
Dr. Elizabeth Fendl, Institut für Volkskunde im östlichen Europa ve Freiburgu
PhDr. Anna Habánová, Ph.D., vedoucí odborného oddělení Oblastní galerie Liberec
Univ.-Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus, děkan fakulty vzdělávání, umění a
architektury na Donau-Universität v Křemži
Doc. PhDr. et Mgr. Václav Houžvička, Ph.D., vedoucí Katedry práva a politologie Fakulty
sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D., pracovník Masarykova ústavu Akademie věd ČR a pedagog
na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
PhDr. Václav Petrbok, Ph.D., pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR a
Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy
Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D., ředitel Německého historického ústavu ve Varšavě
PD Dr. Ira Spieker, vedoucí oddělení etnografie Institutu für sächsische Geschichte und
Volkskunde Dresden a docentka na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně
Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., vedoucí katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PD Dr. phil. Tobias Weger, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im
östlichen Europa, Oldenburg
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4. Hospodaření v roce 2018
Stejně jako v předcházejícím roce představovala i v roce 2018 hlavní zdroj příjmů Collegia
Bohemica provozní dotace od Statutárního města Ústí nad Labem a dále projektové dotace od
Goethe-Institutu Praha a Ministerstva kultury ČR. Zároveň v roce 2018 probíhalo čerpání
finančních prostředků alokovaných na Ministerstvu kultury pro vytvoření stálé muzejní
expozice Naši Němci. Tyto prostředky však nebyly použity na provoz Collegia Bohemica.

4. 1. Členění nákladů a výnosů
Členění nákladů (v celých tisících korun)
Spotřebované nákupy a

Členění výnosů (v celých tisících korun)

1 832 Provozní dotace

1 100

1 125 Přijaté příspěvky

1 762

nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

22 Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy

Náklady celkem

2 979 Výnosy celkem

106
9
2 977

4. 2. Aktiva a pasiva
Aktiva (v celých tisících korun)

Pasiva (v celých tisících korun)

Dlouhodobý majetek celkem

3 833 Vlastní zdroje celkem

2 591

Krátkodobý majetek celkem

416 Cizí zdroje celkem

1 658

Aktiva celkem

4 249 Pasiva celkem

4 249
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4. 3. Finanční příspěvky a dary Collegiu Bohemicu v roce 2018
Statutární město Ústí nad Labem

1 100 000 Kč

Goethe-Institut Praha

516 317 Kč

Ministerstvo kultury ČR

436 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR – dotace na výstavu Naši Němci

730 456 Kč

Euroregion Elbe-Labe

48 764 Kč

Účetní závěrka Collegia Bohemica za rok 2018 s výrokem auditora je přílohou této výroční
zprávy.
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5. Partneři a spolupracující instituce

Ackermann Gemeinde
AG Kurzfilm Dresden, Drážďany
Antikomplex, Praha
Bohemicum Regensburg – Passau, Univerzita v Řezně
Collegium Carolinum, Mnichov
Česko-německé fórum mládeže
Česko-německý fond budoucnosti, Praha
Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem
Filmfest Dresden, Drážďany
Generální konzulát ČR, Drážďany
Goethe Institut, Praha
Kulturní centrum Řehlovice
Landesecho, Praha
Muzeum města Ústí nad Labem
Nadace Brücke/Most, Drážďany
Nadace Roberta Bosche, Stuttgart
Německé velvyslanectví v Praze
Saský zemský úřad pro muzejnictví, Saská Kamenice/Chemnitz
Seligerova obec, Mnichov
Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem
Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem
Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov
Weiterdenken – Saská nadace Heinricha Bölla, Drážďany
Živá paměť, Praha

39

collooium
boherňicum

Ň
6.

Colleeium Bohemicum. o.p.s. se sídlem Ústí nad Labem. Masarvkova 3. IČ 27309231

Kontakty

Sídlo a fakturačníadresa
Collegium Bohemicum, o.p.

s.

Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

IČ:273 09 23I

tel.

+420413 034 583

e-mail: info@collegiumbohemictxn.cz
internetová stránka: www. collegiumbohemicum.cz

Bankovní spojení
Komerční banka a.

s.

Bílinská 2
4OO
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Korunoý

účet:3 5-8520310287

l

0100

Eurový účet:43 -63 12580267 l 0100

V Ustí nad Labem, dne 20. 6.2019

?,1-

ť/*.^{

PhDr. Petr Koura, Ph.D., ředitel
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