NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ÚSTECKÉHO KRAJE 2016
Název aktivity

Novohradská pouť 2016

Krátký popis aktivity

Novohradská pouť se koná v termínu 14.-15.5.2016 oba dny od 10 do 17 hod na zámku Nový Hrad v
Jimlíně u Loun. Součástí programu jsou divadelní a hudební vystoupení. Produkce šermířů, kejklířů a
dalších umělců. V areálu zámku se nachází dobové tržiště s ukázkami původních výrobních technik a
ochutnávkami dobových pokrmů a nápojů. Tato část programu je stylově přizpůsobena historické povaze
místa konání. Na pozemcích přiléhajících k zámku se nachází kolotoče, houpačky, střelnice a další pouťové
atrakce. Hlavním bodem programu bude příjezd poselstva Karla IV. k panu Závišovi z Jimlína, tím
připomeneme 700 let od narození Otce vlasti a 670 let od bitvy u Kresčaku, kde Záviš z Jimlína bojoval po
boku Jana Lucemburského a Karla IV.

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Časové období akce
Cílová skupina
Předpokládaný
počet
aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity

Novohradská pouť je tradiční akcí pořádanou na zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun, který je
příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Jedná se o akci nejstarší a také v průběhu roku
nejnavštěvovanější. V roce 2015 navštívilo pouť téměř 4000 návštěvníků. Akce svým významem
přesahuje hranice Ústeckého kraje a každoročně přiláká i návštěvníky z dalších krajů. V letošním roce
si připomínáme dvě výročí. Prvním je narození Karla IV. - Otce vlasti a druhým je 670 let od bitvy u
Kresčaku, v níž po Karlově boku bojoval zakladatel původní jimlínské tvrze Záviš z Jimlína. O jeho
statečnosti v bitvě vypráví tehdejší vojenská píseň. Spojení a oslava obou výroční proběhne v rámci
Novohradské pouti.
Kulturní a společenská
Nadregionální
14. 5. – 15. 5. 2016 10-17hod
Projekt je určen pro všechny cílové skupiny
účastníků/návštěvníků cca 5000

Zámek Nový Hrad p.o., Jimlín 220, 440 01 Louny

Očekávané výsledky/dopady/výstupy

Novohradská pouť je jedním z nástrojů propagace kulturního a historického dědictví Ústeckého
kraje. Každoročně přiláká návštěvníky z ostatních regionů a pomáhá vylepšit image Ústeckého kraje
jako turistické destinace se zajímavými kulturními přesahy. Dobový a historický charakter celé akce
představuje snahu o uchování historických tradic a jejich prezentaci nejširšímu spektru návštěvníků
všech věkových kategorií. Novohradská pouť má každoročně ohlasy v regionálním tisku a
regionálních médiích.
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Cca 250.000,. Kč
Financování
Vícezdrojové
Hlavní organizátor aktivity
Zámek Nový Hrad, p.o.
Stručný popis činnosti pořádající organizace (pokud Správa a údržba nemovité kulturní památky, zajištění výstav a expozic, průvodcovská činnost,
se nejedná o odbor KÚ)
pořádání kulturních a společenských akcí. Prezentace historického a kulturního dědictví veřejnosti.
Identifikační údaje – Adresa (pokud se nejedná o Zámek Nový Hrad, p.o., Jimlín 220, 440 01 Louny, IČ: 72557257
odbor KÚ)
Kontaktní / zodpovědná osoba
Mgr. Josef Kabát
Pozice
Ředitel
Telefon
733691473
Email
reditel@zameknovyhrad.cz
Reprezentant organizace – např. jednatel (pokud se Mgr. Josef Kabát - ředitel
nejedná o odbor KÚ)
Partneři aktivity
Ústecký kraj, Obec Jimlín

