Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy

Novohradská pouť 2018
19. – 20. 5. 2018
Novohradská pouť se koná v termínu 19. - 20. 5. 2018 oba dny od 10 do 17 hod na zámku Nový
Hrad v Jimlíně u Loun. Součástí programu jsou divadelní a hudební vystoupení. Produkce vojáků
v dobových uniformách, kejklířů, tanečnic 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 a ústřednímu tématu pouti.
Ústředním tématem Novohradské pouti v roce 2018 je 100 let od vzniku samostatného
Československa v roce 1918.
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 2017 navštívilo pouť více než 4500 návštěvníků. Akce svým významem
přesahuje hranice Ústeckého kraje a každoročně přiláká i návštěvníky z dalších krajů. V roce 2018
si připomínáme výročí 100 let od vzniku Československa. Do tohoto období bude stylizován
kulturní program, výzdoba, dobové tržiště, ukázky řemesel, ukázky bojových technik a další
atrakce v průběhu celé pouti.
Kulturní a společenská
Nadregionální
19. a 20. 5. 2018 10 - 17 hod
Cca 5000
Zámek Nový Hrad p.o., Jimlín 220, 440 01 Louny
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
Financování
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Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

Cca 250.000,-Kč
Vícezdrojové
Zámek Nový Hrad, p. o.
Správa a údržba nemovité kulturní památky, zajištění výstav a expozic, průvodcovská činnost,
pořádání kulturních a společenských akcí. Prezentace historického a kulturního dědictví veřejnosti.
Zámek Nový Hrad p. o., Jimlín 220, 440 01 Louny
Mgr. Josef Kabát
ředitel
733691473
reditel@zameknovyhrad.cz
Mgr. Josef Kabát – ředitel
Ústecký kraj, Obec Jimlín
 plakáty (výlepové plochy v okolních městech Žatec, Louny, Podbořany, Most a dalších cca 40
výlepových ploch v okolních obcích)
 rozhlasový spot (rádio Blaník SČ)
 webové stránky Zámku Nový Hrad
 facebooková prezentace Zámku Nový Hrad
 banner umístěný v areálu Výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích
 místní rozhlas Jimlín a Zeměchy
 prezentace projektu Rodinné stříbro moderátorem akce několikrát denně v průběhu obou dnů
konání pouti
 oficiální pozvání zástupců UK a Rodinného stříbra ÚK na akci
 ohlas akce v regionálních novinách
Možnost umístění letáků, bannerů, roll-upů, případně stánků akcí pořádaných v rámci projektu
Rodinné stříbro ÚK

