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DERNIÉRA VÝSTAVY VARNSDORFSKÉ KOSTELY 
 
Na varnsdorfském Hrádku je do 14. září k vidění ojedinělá výstava  
o církevních památkách Varnsdorfu. Téhož dne se tam v 10 hodin 
odehraje její derniéra, a to přímo v kostele sv. Petra a Pavla.  
 
Na programu bude krátká prezentace výstavy spojená s prohlídkou tohoto 
barokního kostela. Následně proběhne cenná diskuse o významu a možnostech 
záchrany cenných sakrálních památek ve městě, jeho okolí, ale i dalších 
částech Ústeckého kraje.  
 
Výstava s názvem Varnsdorfské kostely připomenula občanům místním  
i přespolním, jaké poklady se ve Varnsdorfu nachází. Na sedmi bannerech zde 
byl prezentován složitý a jedinečný historický vývoj města spolu s  představením 
jednotlivých křesťanských chrámů. K výstavě byl vytvořen i specializovaný web 
přístupný na adrese: ff.ujep.cz/vdf-kostely. Výstava je prezentována v české  
i německé mutaci, a oslovila tak nejen místní zájemce o historii a památky, ale 
také návštěvníky z nedalekého Saska. 
 
„V dnešní době jsou kostely často uzavřenými budovami, lidé kolem nich chodí 
a mnohdy ani neví, jaký příběh se za těmito stavbami skrývá. Naše výstava se 
snaží přiblížit tyto památky všem lidem, kteří mají zájem se něco dozvědět  
o dějinách Šluknovského výběžku i města Varnsdorfu,“ uvádí Mgr. Martin Zubík, 
spoluautor výstavy, doktorand katedry historie Filozofické fakulty UJEP  
a pracovník Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.  
 
Výstava vznikla ze spolupráce mezi Ústeckým krajem, Filozofickou fakultou 
Univerzity J. E., Purkyně v Ústí nad Labem, Národním památkovým ústavem  
a varnsdorfskou pobočkou Muzea Děčín. Všechny uvedené instituce pojí zájem 
o kulturní dědictví ústeckého kraje. Výstavu iniciovala děkanka Filozofické 
fakulty UJEP prof. Michaela Hrubá.  
 
„Podstatnou část potřebné podpory poskytl Ústecký kraj. Tato výstava je další 
z mnoha aktivit, které FF UJEP koná k záchraně a prezentaci hmotného 
kulturního dědictví Ústeckého kraje. Jsem velmi ráda, že se mi daří iniciovat 
podobné akce a že se daří získávat na ně finanční prostředky, které krajský 
úřad vyčleňuje na projekty naší univerzity. Věřím, že tuto spolupráci budeme 
rozvíjet i v dalších letech a podpoří ji i samotná diskuse ve Varnsdorfu, které se 
účastní náměstek hejtmana Mgr. Petr Šmíd, který stojí i za dalšími našimi 
společnými akcemi v oblasti vzdělávání,“ doplňuje prof. Hrubá.  
 
Výstava bude k vidění ještě 22. září 2018 v rámci akce „Památky naživo“ 
pořádané varnsdorfským muzeem, poté poputuje do Ústí nad Labem.  
 
Kontakt: Mgr. Monika Beranová, monika.beranova@ujep.cz; 475 286 415 
  Mgr. Martin Zubík, zubik.martin@npu.cz; 606 922 234 
 
Fotografie k volnému užití: Varnsdorfské kostely, archiv UJEP 
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