NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ÚSTECKÉHO KRAJE 2016
Název aktivity
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity

13. ročník Josefínských slavností v Terezíně
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. Současně jde o
největší kulturní akci ve městě vůbec. Jak již bylo zmíněno, jde o připomínku slavné historie Terezína,
který bývá jinak znám spíše pochmurnými událostmi druhé světové války. Akce probíhá v pátek a
sobotu, přičemž hlavní program je právě druhý den. Sestává z otevření nově opravených památek ve
městě, historického tržiště, bohatého doprovodného programu a zejména ze dvou bitevních ukázek
v kulisách bastionové pevnosti. Po skončení noční bitvy jsou pak celé slavnosti završeny
ohňostrojem. Sjíždějí se sem nadšenci z České republiky, Slovenska, Polska a Německa. Poslední
počty účinkujících byly přibližně 500 mužů, 20 děl a 25 koní. Návštěvnost pak dosahuje řádu tisíců
osob nejen z Ústeckého kraje, ale z celé ČR a přilehlého Saska.
V letošním roce chceme úzce spolupracovat s městem Lovosice na připomínce 260. výročí bitvy u
Lovosic.
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
místního kulturního a společenského života a cestovního ruchu. Prezentace Terezína nejen jako
koncentračního tábora.
Kulturní/historické slavnosti
Mezinárodní
30. 9. – 1. 10. 2016
Široká skupina laické i odborné veřejnosti bez omezení věku či pohlaví
účastníků/návštěvníků Přibližně 500 účastníků a 6500 návštěvníků

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Časové období akce
Cílová skupina
Předpokládaný
počet
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy

Terezín
Propagace Ústeckého kraje a pevnosti Terezín v České republice i zahraničí, oživení města, netradiční

kulturní vyžití pro tuzemské i zahraniční návštěvníky.
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Hrubý odhad: 1,5 mil. Kč ;
Ústecký kraj pravidelně přispívá z Fondu Ústeckého kraje 200.000 Kč.
Financování
Vícezdrojové
Hlavní organizátor aktivity
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Stručný popis činnosti pořádající organizace (pokud Sdružení Terezín – město změny bylo zřízeno za účelem realizace oprav památek v Terezíně
se nejedná o odbor KÚ)
z prostředků IOP, zabývá se zpřístupňováním památek, vzdělávací činnosti, cestovnímu ruchu a
pořádání nebo spolupořádání akcí různého charakteru.
Identifikační údaje – Adresa (pokud se nejedná o Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
odbor KÚ)
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 720 45 230
Kontaktní / zodpovědná osoba
Mgr. Jiří Hofman / JUDr. Miloslav Kubíček
Pozice
Manažer programových aktivit projektu / ředitel sdružení
Telefon
605 547 640 / 66711805
Email
jiri.hofman@projekt-terezin.cz / reditel@projekt-terezin.cz
Reprezentant organizace – např. jednatel (pokud se JUDr. Miloslav Kubíček, ředitel sdružení
nejedná o odbor KÚ)
Partneři aktivity
Ústecký kraj, město Terezín a dalších cca 50 vojenskohistorických spolků z ČR, Německa, Slovenska a
Polska a cca 15 sponzorujících soukromých subjektů.

