Název aktivity – rok 2020

Žatecká DOČESNÁ - 63. ročník

Datum konání akce

4. - 5. 9. 2020

Krátký popis aktivity

Celoměstské slavnosti chmele a piva, původně jako oslava dočesání posledního chmelového štoku. Dnes největší oslava
chmele v EU a slavnosti s nejdelší tradicí v ČR, která je doprovázena bohatým kulturním programem a velkým množstvím
doprovodných akcí. Žatecká Dočesná patří mezi významné akce Ústeckého kraje s nadregionálním rozměrem a do
projektu RODINNÉHO STŘÍBRA - Ústeckého kraje . Již řadu let zde své produkty prezentuje velké množství pivovarů za
účasti subjektů a institucí zabývajících se pěstitelstvím a zpracováním chmele. Tradičně velké pozornosti se dostává
odborné a laické degustaci piva, která probíhá každoročně ve Chmelařském institutu v Žatci a stoupající zájem o účast v
soutěži “ PIVOVAR Dočesné”. Před několika lety došlo k zásadním organizačním změnám v historii slavností, které jsou
velmi kladně hodnoceny z řad návštěvníků. Organizátoři na tento koncept navázali s vědomín kontinuálního
zkavlitňování celého projektu, což se projevuje zvětšeným zájmem nejen z řad veřejnosti.
Dočesná má svůj status, vycházející z letité historie a tradic a právem patří k prestižním událostem kulturně společenského dění . Od roku 2017 se slavnosti konají pod záštitou ministra zemědělství ČR.
Zviditelnění regionu a reprezentace Ústeckého kraje 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).
Naplnění hlavních cílů projektu přispěje nejen k přirozenému zachování a rozvoji místních tradic, ale 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.

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace

Kulturně společenská akce
Nadnárodní
Všechny věkové skupiny obyvatel, chmelaři ( obchod a výroba), pivovarníci(výroba, tradiční výroba a obchod)
40 - 50.000 návštěvníků
Město Žatec- historické centrum a přilehlé ulice a náměstí, Muzea, Instituce, sportoviště
5.000.000,Vícezdrojové
Městské divadlo Žatec p.o.
Poskytování univerzálních kulturních služeb. Rozvoj činnosti ke kulturní vzdělanosti, vytváření prostoru pro všeobecnou
kulturní úroveň obyvatel.

Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity

Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

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

Městské divadlo Žatec p.o. , Dvořákova 27, 43801 Žatec IĆ: 70201111
Mgr.Martin VESELÝ
Ředitel divadla
415 710 519
futro@seznam.cz
Mgr.Martin VESELÝ (ředitel divadla) , Rada Města Žatce
Ústecký kraj, Město Žatec, Ministerstvo zemědělství, CHCHaP, EKOKOM,Svaz pěstitelů chmele ČR, Chmelařský institut,
CzechTourism ; ARIX/Bohemia HOP/AGRO Teplice/Žatec Hop Company/Chmelařství Žatec/BOHEMIA TOP HOP/NEXEN
TIRE /Solar Turbines/YANFENG /NEPRO/ WITTE automotive/Ekostavby/KOITO/ HP Pelzer/ČEZ/TOI TOI/ AZISTAV/Marius
Pedersen/SVS/BRABEC vzt/RE-MAX/VM enegineering/HANZL/ Metall Quatro/ Agrima a další
ČT, Český rozhlas 2, Rádio Kiss, Country, Beat, Žatecký a Lounský deník, Žatecké Noviny, Žatecký zpravodaj, TV OK Plus, Elounsko, E-region, JV Press, Náš region , RENGL.
Republikový plakát- 1500 ks, programová brožura 20000ks,
Všechny akce v rámci RS ÚK konající se po realizaci Dočesné 2020 (tzn. po 5.9.2020) ev. akce konající se v r.2021 před
Dočesnou 2021

