Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity
Cíle a odůvodnění aktivity

14. ročník Josefínských slavností v Terezíně
6. – 7. října 2017
Tradiční Josefínské slavnosti v Terezíně pořádané u příležitosti výročí založení města a pevnosti
Terezín patří mezi největší historické slavnosti situované do doby 18. století v Evropě. Jde
o připomínku slavné historie Terezína
Propagace terezínské městské památkové rezervace zapsané na indikativním seznamu čekatelů
na zápis do seznamu UNESCO a formou oživlé historie se zaměřením na dobu vzniku pevnosti.
Podpora cestovního ruchu. Prezentace Terezína nejen jako koncentračního tábora.
Kulturní/historické slavnosti
Mezinárodní
Široká skupina laické i odborné veřejnosti bez omezení věku či pohlaví

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
Přibližně 500 účastníků a 6500 návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Terezín
Místo realizace aktivity
Propagace Ústeckého kraje a pevnosti Terezín v České republice i zahraničí, oživení města,
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace

netradiční kulturní vyžití pro tuzemské i zahraniční návštěvníky.
Cca 1,5 mil. Kč;
Ústecký kraj pravidelně přispívá z Fondu Ústeckého kraje
Vícezdrojové
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Sdružení Terezín – město změny bylo zřízeno za účelem realizace oprav památek v Terezíně
z prostředků IOP, zabývá se zpřístupňováním památek, vzdělávací činnosti, cestovnímu ruchu a
pořádání nebo spolupořádání akcí různého charakteru.

Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 720 45 230
Mgr. Jiří Hofman
Kontaktní / zodpovědná osoba
JUDr. Miloslav Kubíček
manažer programových aktivit projektu
Pozice
ředitel sdružení
605 547 640
Telefon
606 711 805
jiri.hofman@projekt-terezin.cz
Email
reditel@projekt-terezin.cz
JUDr. Miloslav Kubíček, ředitel sdružení
Reprezentant organizace – např. jednatel
Ústecký kraj, město Terezín a dalších cca 50 vojenskohistorických spolků z ČR, Německa, Slovenska a
Partneři aktivity
Polska a cca 35 sponzorujících soukromých subjektů.
1.) X
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
2.) X
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2017
3.) X
4.) X

Identifikační údaje – Adresa

