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1. Zpráva o činnosti Collegia Bohemica v roce 2019

V roce 2019 se obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum věnovala své
činnosti, vymezené v zakládací smlouvě, tedy přípravě stálé muzejní expozice k dějinám
německy hovořícího obyvatelstva českých zemí Naši Němci, a dále česko-německým
kulturním aktivitám. Příprava výstavy Naši Němci se v roce 2019 posunula do fáze realizace –
byla jednak dokončena obsahová i technická aktualizace výstavního projektu a dále bylo
vypsáno výběrové řízení na zhotovení výstavy, které bylo na přelomu roku završeno výběrem
vítězného uchazeče. Collegium Bohemicum dále pokračovalo v pořádání kulturních akcí
s česko-německým obsahem, jako je filmová přehlídka Kino Aussig a především festival Dny
české a německé kultury, jehož 21. ročník se uskutečnil na přelomu října a listopadu 2019.
Kulturní akce pořádané Collegiem Bohemicem navštívilo v roce 2019 cca 5 500 lidí.
Provoz Collegia Bohemica byl i v roce 2019 financován převážně 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. Pozice kulturního
manažera na celoroční plný úvazek mohla být zase zřízena díky podpoře Česko-německého
fondu budoucnosti.
V roce 2020 se předpokládá nejen rozvoj dalších kulturních aktivit nebo spuštění
nových internetových stránek, ale též dokončení výstavy Naši Němci.
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1. 1. Změny ve statutárních orgánech společnosti v roce 2019

Statutární orgány společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s., prošly v roce 2019
řadou

změn.

Dne

27.

dubna

2019

vypršel

mandát

předsedkyně

správní

rady

Doc. PhDr. Kristiny Kaiserové, CSc., který byl následující den ze strany Společnosti pro
dějiny Němců v Čechách obnoven. Na zasedání správní rady 14. června 2019 byla docentka
Kaiserová opět zvolena předsedkyní správní rady. Ke 2. květnu 2019 rezignoval na své
členství ve správní radě její dlouholetý člen Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc., přičemž
Společnost pro dějiny Němců v Čechách jmenovala 15. června jeho nástupcem Mgr. Martina
Krska. Dne 17. května 2019 vypršel mandát člence správní rady Prof. PhDr. Michaele Hrubé,
Ph.D., která byla následujícího dne rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem opět jmenována do správní rady Collegia Bohemica. Stejně tak byl 19. září 2019
prodloužen mandát člena správní rady dr. Martina Thiela, když jej do správní rady opětovně
jmenoval ministr kultury. Ke dni 24. listopadu 2019 pak rezignovali na své členství ve správní
radě MUDr. Jiří Madar a Bc. Pavel Dufek. Ke stejnému dni jmenovala Rada města Ústí nad
Labem členy správní rady Ing. Evu Fialovou a Mgr. Tomáše Vlacha.
Dne 22. února 2019 též vypršel mandát členům dozorčí rady Collegia Bohemica
Mgr. Kolčavovi a Ing. Uchytilovi. Ministrem kultury byl jmenován prozatím pouze jeden
nástupce, a sice Martin Martínek M. A. V únoru 2019 vypršel též mandát předsedovi dozorčí
rady Mgr. Václavu Houfkovi. Nejprve bylo jmenováním ze strany Společnosti pro dějiny
Němců v Čechách obnoveno jeho členství a na příštím zasedání dozorčí rady 23. prosince
2019 byl opětovně zvolen předsedou dozorčí rady.
Všem bývalým členům správní a dozorčí rady děkujeme za práci, kterou pro společnost
Collegium Bohemicum, o. p. s., vykonali.

4

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

1. 2. Příprava stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva
českých zemí Naši Němci

Po celý rok 2019 probíhaly práce na přípravě výstavy Naši Němci. V první polovině
roku se jednalo především o technickou a obsahovou aktualizaci výstavního projektu, která
byla vytvářena ve spolupráci s ateliérem Projektil architekti s. r. o. Koncept výstavy byl
představen a následně konzultován s vědeckou radou Collegia Bohemica na jejím zasedání
v únoru 2019. Nad konceptem výstavní místnosti, věnované nejstarší dějinám, se též scházela
skupina složená z archeologů a historiků pod vedením docenta Tomáše Velímského
z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Výstava byla mimo jiné představena a propagována
na Sudetoněmeckém dnu v Řezně v červnu 2019.
V březnu 2019 byly předány architektům kompletní podklady k výstavě, včetně
seznamu vybraných exponátů. Ateliér Projektil poté dokončil aktualizaci projektu, kterou
předal Collegiu Bohemicu v červnu 2019. Následovalo připomínkování projektu ze strany
Collegia, sdělení požadavků na změny a posléze i 26. srpna 2019 definitivní předání projektu.
V rámci aktualizace ateliér též vytvořil a Collegiu předal nové logo výstavy Naši Němci.
Následně začalo být připravováno výběrové řízení na zhotovení výstavy. Příprava tohoto
nadlimitního výběrového řízení bylo konzultováno s pracovníky Ministerstva kultury ČR a
jejich připomínky byly posléze zapracovány do zadávací dokumentace výběrového řízení a
smlouvy se zhotovitelem výstavy. Dne 8. listopadu 2019 pak došlo k vypsání otevřeného
výběrového řízení na zhotovení výstavy Naši Němci. Z tohoto řízení vzešel jako vítěz pan
David Syrovátka, který za zhotovení výstavy (včetně audiovizuálních prvků) nabídl celkovou
cenu 31 713 022 Kč (bez DPH), ačkoliv zveřejněná předpokládaná hodnota byla 35 000 000
Kč (bez DPH). Smlouva s Davidem Syrovátkou byla následně podepsána dne 7. února 2020
s tím, že výstava bude zhotovena za osm měsíců.
Zároveň v roce 2019 probíhalo vyřizování zápůjček exponátů pro výstavu, rešeršní
práce na přípravě výstavy a také práce na digitálních mapách, které budou umístěny
v expozici.
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1. 3. Muzejní sbírka Collegia Bohemica v roce 2019

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 2019 nebyl zaznamenán žádný přírůstek. Sbírka byla
inventarizována v rozsahu 10 % přírůstkových čísel dne 11. září 2019.
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2. Kulturní a vzdělávací aktivity Collegia Bohemica v roce 2019

Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, pořádala obecně prospěšná společnost
Collegium Bohemicum i v roce 2019 celou řadu kulturních akcí, které byly zaměřeny na
česko-německou spolupráci. Jednalo se zejména o výstavy, filmové projekce, divadelní
představení, koncerty různých žánrů, veřejné debaty nebo autorská čtení. Většina těchto akcí
se uskutečnila v rámci 21. ročníku festivalu Dny české a německé kultury. Collegium
Bohemicum financovalo i některá vystoupení českých umělců na německé straně a podílelo
se tak na propagaci české kultury v zahraničí. Kulturní aktivity byly (vedle provozní dotace
Statutárního města Ústí nad Labem) financovány Goethe Institutem Praha, Velvyslanectvím
Spolkové republiky Německo v Praze a Česko-německým fondem budoucnosti. Ministerstvo
kultury podpořilo festival Dny české a německé kultury účelovou dotací a převzalo též záštitu
nad tímto festivalem.
Akce pořádané Collegiem Bohemicem navštívilo během roku 2019 celkem na 5 500 diváků.
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Česko-německý Stammtisch
Zejména mladí zájemci o německý jazyk a německojazyčné prostředí měli možnost seznámit
se s novými přáteli a konverzovat v němčině. Zájemci se scházeli každé úterý od 18 hodin
v kavárně ve foyer Veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem.
Filmová přehlídka Kino Aussig
Tradiční jarní a podzimní filmová projekce nabídla i v uplynulém roce divákům možnost
nahlédnout do kinematografie německojazyčné provenience v prostoru Veřejného sálu
Hraničář. V roce 2019 měli zájemci tuto možnost každé dubnové úterý.
Jarní cyklus byl orientován na známá jména a novější filmy, diváci tak mohli vidět film
Zahrada (2017) režisérky Sonji Kröner, dále pak snímek Já a Kaminski (2015) o
legendárním, avšak polozapomenutém malíři Manuelu Kaminskim, či snímek Mezi světy
(2015) o mladé německé Turkyni Aylin. Poslední titul z jarního cyklu představoval
životopisný snímek o známé německé filozofce Hannah Arendt (2015), který též uvedl diváky
do problematiky soudního procesu s nacistickým funkcionářem a válečným zločincem
Adolfem Eichmannem. Podzimní cyklus naopak obsahově korespondoval s festivalem Dny
české a německé kultury, jehož tématem bylo třicáté výročí pádu komunistických režimů
v Československu a v NDR. Promítány byly filmy Bornholmer Straße (2014), tragikomedie o
pádu Berlínské zdi, a Když jsme snili (2015), snímek zachycující dospívání pěti přátel
v bouřlivé době bezprostředně po znovusjednocení Německa. Tyto dva filmy byly promítány i
v dopoledních hodinách pro školní skupiny.

Návštěvnost:
Jarní Kino Aussig (2. – 23. 4. 2019) – 84 diváků
Podzimní Kino Aussig (29. 10. a 5. 11. 2019) – 45 diváků
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Namydlená muzejní noc – Schichtova hospoda
Dne 24. května 2019 od 18:00h proběhla v budově Muzea města Ústí nad Labem již tradiční
muzejní noc. Collegium Bohemicum se na této akci podílelo výstavkou „Schichtova hospoda“
ve druhém patře muzea, ve které se návštěvníci mohli seznámit s budoucí expozicí Naši
Němci u sklenky jablečného moštu.
600 návštěvníků
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70. Sudetoněmecký sjezd

Ve dnech 7.– 9. června 2019 proběhl v bavorském Řezně již
70. sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Vedení
Collegia Bohemica v čele s jeho ředitelem PhDr. Petrem
Kourou, Ph.D. se tohoto sjezdu zúčastnilo a při této
příležitosti

byl

prezentován

projekt

Najdi

svého

Nepomuka/Finde deinen Nepomuk, jakož i budoucí expozice
Naši Němci.

Živé pohraničí

V Mariánských Lázních a okolí se ve dnech 22. června –
12. července 2019 konal první ročník česko-německého
hudebního

festivalu

Živé

pohraničí.

Collegium

Bohemicum tento festival podpořilo a poděkovalo
organizátorům za aktivitu, která vede k oživení kulturního
života (nejen) v českém pohraničí. Zájemce o vážnou
hudbu si jistě přišli na své při vystoupení našich předních
umělců. Úvodní koncert festivalu se konal za přítomnosti
jeho excelence, velvyslance Japonska v ČR, pana Kaoru
Shimazaki s chotí a také byl přítomen senátor za obvod
Sokolov Ing. Miroslav Balatka.
cca 800 návštěvníků
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Duo „Malíři“

V neděli 23. června 2019 od 14 hodin proběhl v budově Muzea města Ústí nad Labem
90minutový komponovaný pořad Richarda a Vojtěcha Šulkových,
při němž hráli a zazpívali egerlandské lidové písně a přednesli
texty (zejména příběhy, básně a fejetony) psané v egerlandském
nářečí. Smysl textů byl překládán do češtiny.
20 návštěvníků

Česko-německý nabroušený kabaret: To Téma / Das Thema
První česko-německý kabaret přímo z Prahy, který nemilosrdně a s
totálním osobním nasazením v divokých a něžných jazykových
šarvátkách zkoumá otázku: Takže, proč tady vůbec žijeme (spolu)
a to už tisíc let?! Uskutečnil se ve čtvrtek 18. července 2019
v prostorách Veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem.

50 návštěvníků
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Výstava Schalekovi – Středoevropská rodina. Pět biografií vypráví sto let historie

Ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích byla v rámci festivalu Dny české a německé
kultury od 8. října do 10. listopadu 2019 instalována putovní výstava o německo-českožidovské rodině Schalekových.
Pět biografií návštěvníkům přiblížilo pět osudů v kontextu událostí dějin 20. století.
Jednotlivé panely se zabývaly například životem židovského obyvatelstva v Praze a Vídni na
přelomu 19. a 20. století, první světovou válkou, rolí žen, postavením Němců v
Československu před a po odsunu. Vernisáž proběhla v úterý 8. října 2019 od 17 hodin s
průvodním slovem spoluautora výstavy a spolupracovníka Collegia Bohemica Ralfa Pasche.
Součástí výstavy byl krátký dokumentární film o osudech členů rodiny Schalekových.
64 návštěvníků
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Festival Dny české a německé kultury
Na přelomu října a listopadu 2019 (od 24. října do 10. listopadu) se uskutečnil již 21. ročník
festivalu Dny české a německé kultury. Jako téma festivalu jsme pro tento rok vybrali pád
komunistických režimů v Československu a v Německé demokratické republice, jejichž
třicáté výročí se v obou těchto zemích připomínalo. V rámci festivalu se uskutečnily koncerty,
výstavy, divadelní představení, filmové projekce, autorské čtení a v neposlední řadě též
debata s aktéry listopadových událostí roku 1989 v Německu a v Československu. Festival se
uskutečnil díky podpoře Goethe Institutu Praha, Ministerstva kultury ČR, Česko-německého
fondu budoucnosti a Statutárního města Ústí nad Labem.
Zahajovací koncert Dnů české a německé kultury: Mikoláš Chadima a Mona Mur hrají
Tagesnotizen Jürgena Fuchse

Na české straně byl festival slavnostně zahájen 26. října 2019 koncertem Mikoláše Chadimy a
německé punkové zpěvačky Mony Mur. Mikoláš Chadima se
svým souborem MCH Band a Monou Mur interpretovali
Tagesnotizen/Denní zápisky básníka a východoněmeckého
disidenta Jürgena Fuchse, který se narodil v roce 1950 v
saském Reichenbachu a v roce 1976 byl za své opoziční
aktivity uvězněn v tajném vězení Stasi v berlínské čtvrti
Hohenschönhausen. Díky mezinárodním protestům byl
vypovězen do SRN, svoji vězeňskou zkušenost pak vyjádřil
ve sbírce básní Tagesnotizen, kterou zhudebnil saxofonista
Mikoláš Chadima, signatář Charty 77 a člen legendární
rockové skupiny Extempore. Fuchsovy básně předvedl
společně s berlínskou zpěvačkou Monou Mur, jejíž písně jsou
kupříkladu součástí známého německého filmu Proti zdi (2004). V rámci večera zazněly též
zhudebněné básně Ivana Wernische. Koncert byl uveden ve Veřejném sále Hraničář.
45 návštěvníků
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Jazzový koncert: Rudy Linka Trio
Dne 25. října 2019 vystoupil newyorský kytarista s českými kořeny Rudy Linka
v drážďanském jazzovém klubu TONNE.
90 návštěvníků

Vernisáž a výstava: Daniel Biskup – Proměna Berlína
U příležitosti zahájení festivalu Dny české a německé kultury na české straně provedl Daniel
Biskup, jeden z nejvýznamnějších současných
německých

fotoreportérů,

návštěvníky

svou

výstavou fotografií Proměna Berlína a podal i
osobní svědectví o tom, co zažil a jak politické
změny v Německu a v Evropě v roce 1989 vnímal.
Výstavu si mohli zájemci prohlédnout v prostorách
Veřejného

sálu

Hraničář

od

27.

října

do

17. listopadu 2019.
40 návštěvníků vernisáže a cca 1 500 návštěvníků výstavy
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Autorské čtení Thomase Brussiga z knihy Hrdinové jako my

Další akcí v rámci festivalu Dny české a německé kultury bylo autorské čtení Thomase
Brussiga, který patří k nejznámějším současným německým spisovatelům. Ve své tvorbě se
často věnuje období Německé demokratické republiky, respektive jejího zániku na přelomu
80. a 90. let. Velkou oblibu získal především jeho román Am kürzeren Ende der Sonnenallee
(česky jako Na kratším konci ulice), který zobrazuje život v NDR očima dospívajícího
chlapce.
V Ústí nad Labem četl Thomas Brussig ze svého románu Helden wie wir (1995, česky 2000),
který vypráví příběh pádu Berlínské zdi z poněkud netradičního pohledu mladého
spolupracovníka východoněmecké tajné policie. Hlavní postava díla, označovaného za
„eroticko-satirický román“, tak poněkud připomíná hrdinu slavného románu Günthera Grasse
Plechový bubínek. V rámci autorského čtení vystoupila též překladatelka románu Jana
Zoubková. Akce se konala v prostorách Činoherního studia v Ústí nad Labem dne 27. října
2019.
30 návštěvníků
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Přednáška Kristiny a Vladimíra Kaiserových Vzpomínky na NDR

Další akcí v rámci festivalu Dny české a německé kultury byla 30. října 2019 přednáška
manželů Kaiserových, kdy se známá historička (a předsedkyně správní rady Collegia
Bohemica) a bývalý ředitel Archivu města Ústí nad Labem podělili o své zážitky z cestování
do NDR a z kontaktu s tamními občany. Publikum jejich prostřednictvím získalo představu o
tom, co znamenalo absolvovat dovolenou u „socialistických sousedů“ a nahlédlo do života
v NDR, za kulisy státního a bezpečnostního aparátu. Akce se konala v Café Max.
45 návštěvníků
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Severočeská filharmonie Teplice

Tradiční koncert Severočeské filharmonie Teplice společně se stipendisty Nadace Brücke/
Most se konal 31. října 2019 v Hochschule für Musik v Drážďanech. Na programu byly Tři
Moravské taneční fantazie Klementa Slavického (1910-1999), dále Koncertní symfonie
Es-dur pro housle, violu a orchestr od W. A. Mozarta, kdy na housle vystupoval sólista Josef
Vlček a na violu Anežka Ferencová. V závěru večera zazněl Koncert pro lesní roh a orchestr
d moll od Antonia Rossetiho, přičemž hrou na lesní roh se představila Jana Baxová Kiselová.
To vše pod vedením uměleckého vedoucího Prof. Ekkeharda Klemma.
381 návštěvníků

Václav Havel: „Audience“

Divadelní představení a následná beseda s herci se uskutečnily 1. listopadu 2019 v divadle
Labortheater v Drážďanech. Jednalo se o inscenaci legendární hry Václava Havla v podání
Divadelního spolku Kašpar, které režíroval Jakub Špalek.
45 návštěvníků

Hudební světy Lenky Dusilové

Kytaristka a zpěvačka Lenka Dusilová vystoupila dne 2. listopadu 2019 v jazzovém klubu
Die Tonne v Drážďanech. Ve svém sólovém programu naplno představila své hudební
dovednosti. Ve svém vystoupení experimentovala s loop machine, stylovou otevřeností,
hráčskou erudicí a rozšířenými nezaměnitelnými vokálními technikami.
71 návštěvníků
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Po stopách malíře Eberharda Bachmanna

Výstavu krajinomaleb německého umělce Eberharda Bachmanna (1924–2008), bylo možné
shlédnout od 2. listopadu do 1. prosince 2019 v prostorách muzejní kavárny v budově Muzea
města Ústí nad Labem. Motivem malířových obrazů byla zejména krajina severních Čech.
Vernisáž hudebně doprovodil hrou na violoncello syn umělce, Christoph Bachmann. Dále
zazněly texty básníka Jana Skácela (ve spolupráci se spolkem Farb-Ton e. V.).
40 návštěvníků vernisáže a cca 1 200 návštěvníků výstavy
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Představení knihy Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen
Länder (Příručka německé literatury Prahy a českých zemí)
Dne 4. listopadu 2019 byla v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem představena kniha Handbuch
der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen
Länder. Tato příručka podává rozsáhlý přehled o
literatuře jednoho středoevropského regionu a jejího
vývoje od dob osvícenství. Publikace usiluje o
překonání dosavadních konceptualizací, jež striktně
oddělovaly pražskou německy psanou literaturu od
tzv. literatury sudetoněmecké. Naopak, nově příručka
nabízí

transkulturní

a

transregionální

zasazení

neměckojazyčné literatury českých zemí do komplexního pole působení a napětí mezi
německou, židovskou, českou a rakouskou literaturou a kulturou.
35 návštěvníků
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Pád komunistických režimů v Československu a v NDR očima aktérů – debata
s Markusem Meckelem, Janem Urbanem a Petrem Gandalovičem

Ve stejný den a ve stejných prostorách, jako výše uvedená akce, se konala pódiová diskuze
s aktéry pádu komunistických režimů v Československu a v NDR Markusem Meckelem
(opoziční aktivista a poslední ministr zahraničí NDR), Petrem Gandalovičem (zakladatel
Občanského fóra v Ústí nad Labem a pozdější ministr zemědělství a velvyslanec v USA) a
někdejším mluvčím Občanského fóra Janem Urbanem (z vážných zdravotních důvodů se
debaty bohužel nemohl zúčastnit anoncovaný Petr Pithart, signatář Charty 77 a předseda
české vlády v letech 1990–1992). Moderování debaty se ujal redaktor Hospodářských novin
Petr Honzejk, tehdejší student ústecké univerzity.
45 návštěvníků
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Historická přednáška Protože i východní Němci kradou

V Činoherním studiu v Ústí nad Labem se dne 6. listopadu 2019 uskutečnila přednáška
ústeckého historika a ředitele Archivu města Ústí nad Labem Mgr. Petra Karlíčka, Ph.D.
s názvem Protože i východní Němci kradou. Přednášející posluchačům poskytl detailní vhled
do dění na bývalé hranici mezi NDR a ČSSR, mezi ostnaté dráty, kontroly zaměřené nejen na
rozmáhající se přeshraniční pašování, ale i prohlídky osob, které upadly v politickou nemilost.
Doktor Karlíček tak atraktivní formou zprostředkoval návštěvníkům výsledky svého vlastního
archivního výzkumu.
65 návštěvníků
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Rok 1989 z generačního pohledu
Druhá pódiová diskuze v rámci festivalu Dny české a německé kultury se uskutečnila dne
7. listopadu 2019 ve Veřejném sále Hraničář. Ústředním tématem této debaty byla reflexe
událostí roku 1989 v současné společnosti. Hosty byli český pedagog Viliam Kratochvíl a
německý pedagog André Schmal (do češtiny tlumočila studentka katedry germanistiky
Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Helena Horáková). Moderátorského
postu se ujal taktéž student katedry germanistiky FF UJEP Jan Hoffmann.
20 návštěvníků

Kofola potkává Rotkäppchen

Interaktivní česko-německý kvíz se konal 9. listopadu 2019 v kulturním centru Řehlovice u
Ústí nad Labem. Cílem kvízu bylo přimět návštěvníky k zamyšlení se nad otázkami typu kde
leží rozdíly mezi minulostí a současností, mezi východem a západem, mezi Českem a
Německem či co máme vlastně společného.
35 návštěvníků
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Závěrečný koncert festivalu Dny české a německé kultury.
Quattrovaganti hrají Michaela Čakrta a Fanny Mendelssohnovou

Závěrečný koncert 21. ročníku festivalu Dny české a německé kultury se na české straně konal
v budově Muzea města Ústí nad Labem (přesněji v prostorách překrásného Císařského sálu)
9. listopadu 2019. Při tomto koncertě si přišli na své hlavně milovníci vážné hudby. Jak
známo, smyčcový kvartet tvoří čtveřice hráčů na smyčcové nástroje. A dojde-li k tomu, že se
vydají na zvídavou potulku rozličnými hudebními krajinami, hovoříme o potulných
hudebnících – vagantech. A tak čtveřice hudebních tuláků dává dohromady uskupení
Quattrovaganti. Čtyři „tuláci“ ze Saské Kamenice nabízejí úplně nový zážitek z klasické
hudby. Díky nim tak ožilo neznámé dílo Michaela Čakrta, trutnovského skladatele, jenž byl v
roce 1949 vyloučen ze studia z politických důvodů a vnitřní exil nalezl v Krkonoších. Koncert
tělesa Quattrovaganti propojil výběr těchto ojediněle elegantních skladeb s neméně elegantní
ochutnávkou z díla Fanny Hensel, starší sestry známého skladatele Felixe MendelssohnaBartholdyho.
40 návštěvníků
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Zvíře jménem Podzim

Závěrečným vystoupením festivalu na německé straně byl 9. listopadu 2019 koncert
v Jazzclubu Tonne v Drážďanech. Jednalo se o multimediální performanci, kterou vytvořil
Jakub König.
128 návštěvníků

Sametové Ústí
30 let svobody, kostel apoštola Pavla

Jako připomenutí událostí roku 1989, kdy se zhroutila železná opona a středoevropský prostor
vykročil ke svobodě, byla dne 17. listopadu 2019 pořádána akce v evangelickém kostele
apoštola Pavla v Ústí nad Labem. Vystoupil Jan Keřkovský, který před třiceti lety působil
jako farář v Občanském fóru v ústeckém regionu, a také Dittrich Schildbach, který přednesl
vzpomínku na události v bývalé NDR. Na programu byl dále varhanní koncert a vystoupení
pěveckého sboru vedeného kantorem René Schmerlerem.
Akci pořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ústí nad Labem ve spolupráci s
Kirchgemeinde Gottleubatal a Collegiem Bohemicem.
50 návštěvníků
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Festival Ilustrace a Komiksu

Collegium Bohemicum se podílelo v rámci spolupráce s Veřejným sálem Hraničář na
realizaci již čtvrtého ročníku festivalu Ilustrace a Komiksu, který
proběhl ve dnech 15. – 17. listopadu 2019. Na své si přišli všichni
milovníci kreslení, ať už tužkou, fixem nebo uhlem, kteří ze svých
obrázků rádi vytvářejí knížky, komiksy či ziny. Ústředním tématem
festivalu bylo fitness. Návštěvníci si mohli prohlédnout díla Paula
Waaka či barevné sítotisky Martina Raudenského. Tina Kaden
předvedla své feministické ilustrace v dámském Fitness centru a
s touto autorkou byl uspořádán také odpolední workshop, při kterém
se kreslily sporty a jiné sportovní aktivity. Program byl zakončen
hudebním večerem v klubu, kde vystoupili němečtí DJs z uskupení Weeeirdoes.
360 návštěvníků
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Adventní čtení pohádek

Třetí adventní neděle 15. prosince 2019 patřila v Činoherním studiu v Ústí nad Labem
pohádkám. Pro tuto příležitost byly vybrány nejznámější
pohádky z Německa i z Čech. Akce byla určená, jak dětem,
tak jejich dospělému doprovodu.
Herci Činoherního studia Anna Fišerová, Marta Vítů a Lukáš
Černoch četli ve třech místnostech divadla, posluchači tak
putovali od jednoho stanoviště ke druhému a vyposlechli si
celkem tři pohádky.

10 návštěvníků
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Odvaha v čase diktatury
Collegium Bohemicum se společně s Památníkem Bautzner Straße v Drážďanech a
společností Post Bellum podílelo na vzniku výstavy Odvaha v čase diktatury. Výstava
představuje osobnosti ze států bývalého
„východního bloku“ – Československa,
Německé

demokratické

republiky,

Maďarska a Polska, které nalezly
odvahu postavit se diktatuře a bojovat
za

demokratické

hodnoty.

Tyto

osobnosti byly nominovány na Ceny
Paměti národa, které byly uděleny
17. listopadu 2019 v Praze. Výstava sestává z 23 plakátů, na kterých je představeno
15 konkrétních osobních příběhů a historické souvislosti života v jednotlivých zemích.
Výstava byla 5. 11. 2019 slavnostně zahájena v rámci Dnů české a německé kultury v
Památníku Bautzner Straße v Drážďanech, kde ji mohli diváci zhlédnout do 31. 12. 2019.
V budoucnu se plánuje její uvedení v Ústí nad Labem a na dalších místech.
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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. 2019
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 PhDr. Lubomír Zaorálek

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 2019
Ředitel:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Zástupce ředitele a kurátor muzejní sbírky:
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Asistentka ředitele:
Bc. Tereza Škrnová

Kulturní manažer:
Jan Sommerfeldt

Dobrovolníci:
Emily Pattison
Pia Schack
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3. 2. 2. Správní rada k 31. 12. 2019
Dle zakládající smlouvy má správní rada Collegia Bohemica devět členů.

Předsedkyně:
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
(členkou správní rady opětovně od 28. 4. 2019, předsedkyně od 14. 6. 2019)

Členové:
Mgr. Tomáš Vlach (od 24. 11. 2019)
Ing. Eva Fialová (od 24. 11. 2019)
Dr. Martin Thomas Thiel (opětovně od 19. 9. 2019)
Mgr. Martin Krsek (od 15. 5. 2019)
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (opětovně od 18. 5. 2019)
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. (od 1. 2. 2018)
PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka (od 11. 9. 2018)

V roce 2019 se uskutečnilo celkem šest zasedání správní rady (4. 2., 18. 3., 30. 4., 14. 6.,
25. 9. a 11. 12.).
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3. 2. 3. Dozorčí rada k 31. 12. 2019

Dle zakládající smlouvy má dozorčí rada Collegia Bohemica šest členů.

Předseda:
Mgr. Václav Houfek
(člen dozorčí rady opětovně od 11. 4. 2019, předseda dozorčí rady od 23. 12. 2019)

Členové:
Mgr. Tomáš Rieger (od 2. 9. 2018)
Martin Martínek, M. A. (od 28. 2. 2019)
Mgr. Lucie Kalhousová (od 23. 8. 2018)
Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. (od 2. 9. 2018)

V roce 2019 se uskutečnila dvě zasedání dozorčí rady (15. 1. a 23. 12.).
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3. 2. 4. Vědecká rada k 31. 12. 2019

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
V roce 2019 se uskutečnilo jedno zasedání vědecké rady (7. února).
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4. Hospodaření v roce 2019
Stejně jako v předcházejícím roce představovala i v roce 2019 hlavní zdroj příjmů Collegia
Bohemica provozní dotace od Statutárního města Ústí nad Labem a dále projektové dotace od
Goethe-Institutu Praha, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.
Zároveň v roce 2019 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
nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Daně a poplatky
Náklady celkem

Členění výnosů (v celých tisících korun)
3 669 Provozní dotace
1 441 Přijaté příspěvky
141 Tržby za vlastní výkony a za zboží

4 532
642
82

70
5 251 Výnosy celkem

5 256

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

Pasiva (v celých tisících korun)

Dlouhodobý majetek celkem

3 833 Vlastní zdroje celkem

2 526

Krátkodobý majetek celkem

252 Cizí zdroje celkem

1 559

Aktiva celkem

4 085 Pasiva celkem

4 085
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4.3. Finanční příspěvky a dary Collegiu Bohemicu v roce 2019

Statutární město Ústí nad Labem
Goethe-Institut Praha
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR – dotace na výstavu Naši Němci
Česko-německý fond budoucnosti

1 250 000 Kč
20 000 EUR
440 000 Kč
2 451 848 Kč
387 130 Kč

Účetní závěrka Collegia Bohemica za rok 2019 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
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Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov
Weiterdenken – Saská nadace Heinricha Bölla, Drážďany
Živá paměť, Praha
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6. Kontakty
Sídlo a fakturační adresa
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 273 09 231
tel. +420 415 216 058
e-mail: info@collegiumbohemicum.cz
internetová stránka: 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

V Ústí nad Labem, dne 8. 6. 2020

PhDr. Petr Koura, Ph.D., ředitel
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