Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity

ŽATECKÁ DOČESNÁ 2017
1. a 2. září 2017
DOČESNÁ - Slavnosti chmele (největší v EVROPSKÉ UNII a s nejdelší tradicí v ČR) s využitím
kulturně-historického dědictví královského města ŽATCE, za hojné účasti veřejnosti z ČR a ze
zahraničí, významných podnikatelských subjektů a médií dosáhnou pozitivních změn pro kontinuální
rozvoj tradic, poznání, morálních pravidel a společenského postavení města, regionu, kraje a
následně ČR.
-zviditelnění regionu a reprezentace Ústeckého kraj ,se zaměřením na podporu rozvoje podnikání a
obchodu a v neposlední řadě pěstování chmele a výroby piva jako významných světových obchodních
komodit
-zachování, posílení a rozvoj nejen místních tradic, posílení významu města, regionu a ČR v rámci
obchodu významné zemědělské suroviny - chmele, ovlivňující pozitivní změny (rozvoj podnikání,
obchodu a celkové infrastruktury
Kulturně společenská
Mezinárodní
Všechny věkové skupiny, chmelaři (obchod a výroba), pivovary (obchod a výroba)

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
Řádově desetitisíce ( 20-50.000 dle počasí a atraktivity kulturního programu)
aktivity (nepovinné)
Město Žatec- historické centrum a přilehlé ulice a náměstí
Místo realizace aktivity
Naplnění hlavních cílů projektu přispěje nejen k přirozenému zachování a rozvoji místních tradic, ale
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
stále se zvyšující kvality úrovně reprezentace města, regionu a Ústeckého kraje. Důležitá je
připomínka zdrojů projektu, jenž mohou vytvářet aktivity v oblasti přirozené inspirace využití
obdobných tradic v ostatních městech, popř. regionech.
Výsledkem těchto aktivit je zdokonalení, zkvalitnění a rozšíření kulturně-společenského života s
neopomenutelným faktorem hospodářského významu navazujícího na historické tradice a odkazy
kulturního dědictví.

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2017

4.000.000
Vícezdrojové
Město Žatec a Městské divadlo Žatec
Poskytování univerzálních kulturních služeb. Rozvoj činnosti ke kulturní vzdělanosti, vytváření
prostoru pro všeobecnou kulturní úroveň obyvatel.
Městské divadlo Žatec p.o. , Dvořákova 27, 43801 Žatec IČ: 70201111
Mgr. Martin VESELÝ
Ředitel divadla
415 710 519
futro@seznam.cz
Mgr. Martin VESELÝ
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

AUTODROM MOST - Czech Truck Prix
Zahrada Čech 2017
Krajské Dožínky ÚK - PERUC
Tempo team prague - 1/2 maraton v Ústí n/L
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu – Lípa Musica
Terezín – město změny - Josefínské slavnosti

