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Ústí nad Labem 3. 10. 2018 

 

SAMOZŘEJMĚ... 100. VÝROČÍ SLAVÍME TAKÉ 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se taktéž zapojuje do oslav  
100. výročí vzniku samostatného československého státu. Logicky zejména 
prostřednictvím své filozofické fakulty.  
 
Ta připravila hned několik akcí, které se rozjely již v únoru tohoto roku. Začátkem 
října všechny kulminují k rozhodujícímu datu, kterým je 28. 10. 2018. 
 
Jako doprovodný program ke slavnostnímu představení opery Libuše, konanému 
dne 28. 9. 2018 v Severočeském divadle Ústí nad Labem v rámci oslav stého 
výročí vzniku Československa, připravila fakulta na  3. 10. 2018 od 15:00 h 
přednášku „Národní obrození, Bedřich Smetana a opera Libuše od skepse  
a odmítnutí nejen k opernímu úspěchu“. Tématem posluchače provede Mgr. 
Martin Tichý, historik a absolvent FF UJEP, který se mimo jiné věnuje hudební 
historii. 
 
Dne 4. 10. 2018 proběhne od 15:00 h v Muzeu města Ústí nad Labem vernisáž 
výstavy „Rok 1918 na Ústecku“ spojená od 16:00 h s veřejnou přednáškou   
Mgr. Jana Grisy na téma „Vznik republiky a provincie Deutschböhmen“. 
 
Z 16. na 17. 10. 2018 proběhne v pražském Obecním domě konference na téma 
„Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové 
republiky“, kterou pořádají Archiv hl. města Prahy, katedra historie FF UJEP, 
Historický ústav AV ČR a FHS UK. 
 
Ve dnech 18. a 19. 10. 2018 proběhne v Písku další konference na téma „Reflexe 
republiky“, kterou pořádá katedra politologie a filozofie FF UJEP.  
 
Ve dnech 25.–28. 10. 2018 se Filozofická fakulta UJEP zapojí do krajských oslav 
100. výročí založení republiky, resp. do jejich vyvrcholení v areálu Zahrady Čech 
v Litoměřicích, kde bude v pavilonu G prezentovat putovní výstavu „Rok 1918 na 
Ústecku“.   
 
Z 8. na 9. listopadu 2018 proběhne na Filozofické fakultě UK konference „Dějiny 
ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí“, kterou připravily 
a pořádají: FF UJEP, USTRCR, FF UK a PEDF UK. 
 
Prioritní význam, v souvislosti s oslavami 100. výročí státnosti, má však již 
zmíněná putovní výstava „Rok 1918 na Ústecku“.  
 
Výstava Rok 1918 na Ústecku je výsledkem výzkumu doktorandů katedry historie 
Filozofické fakulty UJEP. Během letošních oslav stého výročí vzniku Československé 
republiky je v průběhu roku představena na řadě míst v Ústeckém kraj i, s doprovodným 
programem též putuje po gymnáziích v kraji.  
 

Patnáct výstavních panelů expozice představuje různé aspekty vzniku republiky v  Ústí 
nad Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo 
v centru země a všech oblastech osídlených českým obyvatelstvem.  
 
Výzkum pro tuto výstavu probíhal od počátku roku 2017 za podpory projektu z  Fondu 
hejtmana Ústeckého kraje a taktéž z výzkumných prostředků Školy doktorských studií 
UJEP. Celkem sedm doktorandů a doktorandek se zaměřilo na konkrétní téma 
související s okolnostmi a průběhem událostí roku 1918, pozornost věnovali především 
provincii Deutschböhmen, která v příhraničních oblastech vznikla paralelně s novým 
státem Čechů a Slováků.   



 

 

 
„Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou historie tohoto regionu  
a prozatím jí nebyla věnována dostatečná pozornost. Postavení českých Němců a jejich 
provincie v nové Československé republice, role židovského obyvatelstva na Ústecku, 
ale třeba i hrozba španělské chřipky, to všechno jsou dosud málo probádaná témata, na 
která se snažíme upozornit a věříme, že budou zajímavá nejen pro odborníky, ale 
především pro laické historiky a  veřejnost. Doufám, že výstava přispěje k  pochopení 
tohoto zásadního mezníku dějin našeho státu v kontextu specifických dějin regionu, ve 
kterém žijeme,“ uvádí editor výstavy a katalogu Mgr. Jan Grisa.  
 
V rámci výzkumu, který předcházel vzniku výstavy, navštívili její autoři řadu regionálních 
i centrálních archivů a spolupracovali též s muzejními institucemi, které zapůjčily 
především obrazový materiál. „Vznik výstavy byl náročný stejně jako předcházející 
výzkum. Musíme si uvědomit, že na konci první světové války panoval především 
nedostatek, hlad a všeobecný chaos. Málokdy se našel někdo, kdo události zaznamenal 
na fotoaparát nebo jim věnoval větší pozornost ve svých vzpomínkách. Naštěstí se však 
podařilo z těchto střípků dát dohromady mozaiku, kterou na konci února představíme 
veřejnosti,“ dodává Jan Grisa. 
 
Vernisáž výstavy proběhla dne 28. 2. 2018 v atriu FF UJEP, kde byla k vidění až do  
5. dubna 2018. Derniéra výstavy v prostorách filozofické fakulty pak byla spojena 
s krajským kolem dějepisné olympiády pro gymnázia Ústeckého kraje, kterou katedra 
historie FF UJEP pořádá každoročně ve spolupráci s Krajským úřadem ÚK. Výstava se 
poté představí krom vybraných gymnázií také v Severočeském divadle, na Hradě 
v Litoměřicích, v Oblastním muzeu v Chomutově i na dalších místech. Zájemcům  
o danou problematiku je k dispozici i výstavní katalog.  
 
Kde bude ještě možné výstavu vidět, výběr míst:  
Muzeum města Ústí nad Labem (1. 10.–29. 10. 2018) 
Krajský úřad Ústeckého kraje (29. 10. – 3. 12. 2018) 
Hrad Litoměřice (3. 12. 2018 – 15. 1. 2019) 
 

Kromě putovní výstavy Rok 1918 na Ústecku budou putovat po gymnáziích v kraji 
taktéž další dvě výstavy FF UJEP: „Pomníky velké války“ a „Architektura ve 
službách 1. republiky“. 
 
100 let české vědy oslavuje UJEP také zapojením do celorepublikové akce Noc 
vědců. Dne 5. 10. 2018 se od 18:00 h v přednáškové aule pedagogické fakulty 
rozjede večer s pěti jedinečnými 20minutovými vystoupeními, pěti pozoruhodnými 
vědeckými tématy, s pěti vědci UJEP. Více na:  
 
https://www.facebook.com/events/707906692908621/ 
 
Příloha: Pozvánka na Noc vědců 
 
Fotografie k volnému užití: Akce Rok 1918 na Ústecku 
 
a) Odkaz na stažení obrazového a fotografického materiálu (popis obrázků: 
Karikatura z vídeňského humoristického časopisu kikeriki, 12. 1. 1919; autor 
neznámý) 
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=297df107-0e96-cb68-8b20-00005a16d0cf 
 

b) Odkaz na další fotogalerie (Expozice v OC Forum Ústí nad Labem) 
 
https://www.zonerama.com/FFUJEP/Album/4535486 
 
c) Odkazy na další fotografie (z vernisáže výstavy Rok 1918 na Ústecku na FF 
UJEP + putování výstavy po institucích a gymnáziích v Ústeckém kraji)   
 
https://www.facebook.com/ffujep/posts/1877929018961628?__xts__[0]=68.
ARCsLAHEXcztOgdxE_LLv4JGk85yXsKw7hmAZu68kDhlTRk6kFeXpPNHG



 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.kasanicova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 
 

UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

lJ9tFG7k_-Mdfw-
bLHGo1vLByQwWQi2n3lmP2RjRkz60ptaAJyiJ7mss0ckcWYWklMkOueNzy
XCLjo6IKwKyDzwgbfgXZAkT5IeBQVsi5EwWjjM8vyxe8rBh0fFrQ&__tn__=-
R  
 
https://www.facebook.com/ffujep/posts/1810567899031074?__tn__=-R  
 
https://www.facebook.com/ffujep/posts/1816751871746010?__tn__=-R  
 
https://www.facebook.com/ffujep/posts/1630686547019211?__xts__[0]=68.
ARD4H8go0OUVxMS7leV1-
Z_1MKHiBovE1mGDTh0PB20nYRgGEwoQkMfMeZyNv-
9or8yGrDzRNP_nPcn0BbnqIF8-EhDD51ocNmbdKfI-
UOSWkVqmWW3OWLm3j4LID4X57byDF8yGpIhXD5M_D97ckILhNYq6k2A4
VnQzZqkbFClLgMiL02jF1w&__tn__=-R  
 
https://www.facebook.com/ffujep/posts/1624927547595111?__xts__[0]=68.
ARB9o-
XijEKvu55mW_qv5U5yy0UTcKoebJ02x0mFrb9vlDH3kFkEz6PoqMa9wqZz
WR4TY0KpmB4vi-
Glzrw3X_3H7QbyP37mUPof_n5b0uAWeNlqsfMwUwQI3V5AH0M-hUbF2zH-
4nfroyDwiscRB8ubZoXz7DvF2NdcCHwB4TVd_XLZdx2-JQ&__tn__=-R 
 
d) Odkaz na grafiku oficiálních oslav 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu v Ústeckém kraji – vyvrcholení oslav na Zahradě Čech 
(zde bude v pavilonu G prezentována expozice FF UJEP „Rok 1918 na 
Ústecku“)  
 
https://filesender.cesnet.cz/?vid=7ff2698f-5f9b-ebc9-13d1-00006e146b1a 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 

http://www.ujep.cz/

