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FESTIVAL SUDETY 2018 - SUDETSKÁ PROCHÁZKA  
sobota 1. 12. - Z Krupky na Komáří vížku, dolů přes štolu Starý Martin a k bazilice Panny Marie Bolestné 

Tradiční festival se sudetskou tématikou tentokrát již poněkud rovněž tradičně a prakticky kontinuálně ‘vplul’ do 10. 
ročníku, a to hned několika počiny. Na stručný úvod zmiňme jen několik uplynulých: InterPorta 2018 - výstavy: Města, 
obce, osady a lidé Severního Polabí, Historické dálkové turistické trasy Severního Polabí a Historie v čase, čas 
v historii - Okno do krajiny a osídlení v čase (1. - 2. 6. 2018 Centrální park Severní Terasa, Ústí nad Labem); Letní čítárna 
2018 - vystoupení ústeckého retro-punkového, částečně tributního uskupení (Anton Günther/WC) reflektujícího 
zaniklou slávu Sudet a sudetských obcí, Anton G s výstavou Historie v čase, čas v historii - Okno do krajiny a osídlení 
v čase (3. 7. 2018 Muzeum města Ústí nad Labem); Výjezdní zasedání Na tři akordy k 5. ročníku koncertu 
undergroundových umělců s výstavou Historie v čase, čas v historii - Okno do krajiny a osídlení v čase (5. 7. 2018 
nádraží Dolní Poustevna) aj. 
 

Festival má ale především hlavní program, který v pondělí 11. 10. zahájila výstava Underground na Ústecku + 
Memoriál Ivana Dejmala (1. 10. - 31. 10. 2018) mapující činnost a život osobností undergroundového hnutí na 
Ústecku, Teplicku, Děčínsku a Litoměřicku v teplickém zařízení Club Božák (Antonína Sochora 1516/2, 415 01 Teplice 
- Trnovany).  
 

Nyní je na řadě poslední, leč neméně zajímavá akce. V sobotu 1. 12. v 8:30 vypukne nyní již každoroční Sudetská 
procházka, tentokrát z Krupky na Komáří vížku, odtud dolů přes štolu Starý Martin a k bohosudovské bazilice Panny 
Marie Bolestné - výklad: Mgr. Jiří Breu - zástupce ředitele bohosudovského Biskupského gymnázia a trvalý jáhen 
římskokatolické farnosti Habartice u Krupky (mobil: 736 633 559, e-mail: breu.jiri@seznam.cz, breu@bgbzs.cz); 
průvodce: Milan ‘Pekky’ Bouška - generální sekretář spolku ÚKP 98 (ukp98.info) a sekční šéf resortu ‘Kammweg’ při 
Severním Polabí (severnipolabi.cz): 
 

 
www.kammweg.cz 

 

Jak z výše uvedené upoutávky - zejména však z P R O G R A M U  - vidno zříti, jedná se o respektu-hodnou 
a různorodou společnost osobností vskutku interesantních, zlopověstných jmen krycích, oportunisticko-politických, 
developerských atp. eskapád doufejme veskrze prostých, jež se snad nemusejí, resp. nemají zač stydět. 
 

Festival se sudetskou tématikou pořádá Ústecká kulturní platforma 98 za podpory Statutárního města Ústí nad Labem 
a Ústecké komunitní nadace. Záštitu přijala - a nebudeme zastírat, že ‘ráda a s potěšením’ - děkanka FF UJEP, 
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
 

Kompletní program je k nahlédnutí na stránkách www.ukp98.cz/sudety, hlavní program na festivalsudety.cz. Další užitečné 
informace: facebook.com/festival.sudety, facebook.com/usteckakulturniplatforma98, facebook.com/severnipolabi, 
twitter.com/festivalsudety, ukp98.info, ukp98.wordpress.com a www.severnipolabi.cz. 
 

Za ÚKP 98 v Ústí nad Labem 
Milan Fred Pištěk (fred@ukp98.cz), Martin Nosek (m.nosek@email.cz) a Milan Pekky Bouška (pekky@dbdent.cz) 

 


