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FESTIVAL SUDETY 2018 
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, z něhož obzvláště upozorňujeme na: 
 

1. 10. po - 31. 10. st UNDERGROUND NA ÚSTECKU + MEMORIÁL IVANA DEJMALA - putovní výstava 
mapující činnost a život osobností undergroundového hnutí na Ústecku, Teplicku, Děčínsku a Litoměřicku  
- Music Club Božák, Antonína Sochora 1516/2, 415 01 Teplice - Trnovany (www.bozak.cz) 
 

6. 11. út - 31. 12. po MĚSTA, OBCE, OSADY A LIDÉ SEVERNÍHO POLABÍ + 
HISTORICKÉ DÁLKOVÉ TURISTICKÉ TRASY SEVERNÍHO POLABÍ - putovní 
výstavní projekt - objevování historických souvislostí - prezentace výstavních 
panelů zabývajících se mj. problematikou geografie a historie v regionu 

a zachycujících vznik historických turistických tras na Ústecku vč. popisů některých atraktivních zastavení 

výstava je inspirována mapou z 30. let 20. století Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden 
Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge a historickým průvodcem Severní Polabí od turisty 
a spisovatele V. Wachsmanna - vernisáž: 21. 11. st 15:30 - ZŠ Sady pionýrů 355/2, 410 02 Lovosice 

(www.1zslovosice.cz) 

 

9. 11. pá 20:00 UNDERGROUND NA ÚSTECKU - koncert kapely Deformace, jež 
působila v Děčíně a okolí poč. 70. l. min. stol. a rozpadla se zásahem shůry 
(povolávacími rozkazy zpěváka a bubeníka) na podzim 1973… host: m.m.m. 
(Patti Smith Tribute) - součástí je malá výstava mapující činnost a život 
osobností undergroundového hnutí na Ústecku, Teplicku, Děčínsku a Litoměřicku - Hostinec Na Slamníku, 
Wolkerova 12/1a 160 00 Praha 6 (na-slamniku.cz) 
 

17. 11. so 19:00 NA TŘI AKORDY #6 - HUDBA SUDET - další 
z koncertů undergroundových umělců uctívajících odkaz 
lidového básníka a písničkáře Krušnohoří Antona Günthera 
(s výstavou)…: Velký Voči, Jiří Konvrzek, Rose Means Rose, 

Fridrich & Fridrich, Houba, Tom 77, Píča, Volejbalové družstvo, Anton G, Radost ad. - 
RC Tukan, Klíšská 3391/35, 400 01 Ústí nad Labem 
 

1. 12. so 8:30 SUDETSKÁ PROCHÁZKA - 
z Komáří hůrky kolem pinek ke štole Starý 
Martin (prohlídka s výkladem - František 
Saksun) a přes vyhlídku Na Knetlu 
k bohosudovské Bazilice Panny Marie Bolestné (prohlídka s výkladem - Mgr. Jana 
Šedivcová) - vede Milan ‘Pekky’ Bouška (usti.blog.cz), generální sekretář spolku ÚKP 98 
(ukp98.info) a sekční šéf resortu ‘Kammweg’ při Severním Polabí (severnipolabi.cz). 
 
 

Festival se sudetskou tématikou pořádá spolek Ústecká kulturní platforma 98 za podpory 
Statutárního města Ústí nad Labem a Státního fondu kultury České republiky. Záštitu přijala 

- a nebudeme zastírat, že ‘ráda a s potěšením’ - děkanka FF UJEP, Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
 

Kompletní program je k nahlédnutí na stránkách www.ukp98.cz/sudety, hlavní program na festivalsudety.cz/rocnik/2017. 
 

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) 
 

 


