Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Mostecká slavnost
druhá sobota v září (obvyklý termín) – 12. 9. 2020; 10. a 11. 9. 2021
Mostecká slavnost je každoroční slavností, pořádanou městem Most (odborem
školství, kultury a sportu) pro širokou veřejnost.
Mostecké slavnosti se poprvé konaly ve dnech 24.–25. 9. 1993, pojaté jako
vinobraní. Do té doby se slavil Den horníků. Oslavy probíhaly u kulturního domu
Repre v centru města. V roce 2005, kdy si kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
(dále též „kostel NPM“) připomínal 30. výročí svého přesunu, se slavnost poprvé
konala v tomto areálu. Od roku 2007 se zde koná již pravidelně. Až do roku 2006
byly oslavy dvoudenní.
Jedná se o velkolepou městskou akci s výrazným regionálním přesahem
a narůstajícím rozsahem. Slavnost se mimo jiné rozrostla na čtyři samostatná
pódia, díky čemuž se zvýšil počet a rozšířila se skladba návštěvníků. Velkou
devízou je rozlehlý odpočinkový areál kolem místního rybníčka pro všechny, kdo
nemají rádi přeplněné festivaly. Ve spolupráci s externím subjektem se v r. 2019
slavnost rozšířila o exkurzi k jezeru Most. Jeho využití je avizováno i pro příští
ročník. Slavnost rovněž získala vlastní webové stránky, což zvyšuje její atraktivitu
nejen u návštěvníků, ale i u vystupujících interpretů. V posledních letech se daří
slavnost opět propojovat se Dnem horníků (9. září), čímž se vracíme nejen
k původnímu formátu oslav, ale také k hornické minulosti města i regionu.
Zmiňovaná pódia jsou tematicky zaměřena. Hlavní pódium je určeno největším
hvězdám české (i slovenské) populární hudební scény. Další scény jsou určeny pro
starší věkovou kategorii (dechová hudba a „legendy“ české hudby), pro nejmladší
publikum a pro mladší návštěvníky (alternativní hudba různých žánrů).

Akce je zahajována slavnostním průvodem, který začíná v centru města na
1. náměstí. Sepětí s hornickou minulostí města připomíná sv. Barborka a malí
permoníčci v jeho čele. Do průvodu se dále zapojují dechové kapely, mažoretky,
sportovní oddíly a další organizované skupiny i obyvatelé města a další zájemci.
Areál u přesunutého děkanského kostela má vynikající podmínky pro pořádání akcí
s masovou účastí návštěvníků. K jeho největším přednostem patří rozměrný členitý
prostor. Vedle úspěšné rekultivace území tzv. starého Mostu je Mostecká slavnost
jedním z hlavních faktorů, proč se areál stal vyhledávaným odpočinkovým místem
pro místní občany i turisty.

Cíle a odůvodnění aktivity

Mostecká slavnost má pozitivní vliv i na samotný kostel NPM. Návštěvníky je vždy
kvitována nabídka návštěvy věže kostela, komentované prohlídky interiéru kostela,
výstavy pořádané v přilehlém kostele sv. Ducha.
Mostecká slavnost se stala významným regionálním fenoménem. Její návštěvnost
se v posledních zhruba 5 letech pohybuje kolem dvaceti až třiceti tisíc návštěvníků.
Domníváme se, že svým prokázaným nadregionálním významem se může
Mostecká slavnost zařadit mezi zbývající „páteřní“ akce našeho kraje, jimiž se
současně šíří povědomí o jeho kvalitách. Mostecká slavnost aspiruje na propagaci
jeho průmyslu a hornictví. Vrcholem těchto aktivit je 25. setkání hornických měst a
obcí, které proběhne jako součást Mostecké slavnosti v roce 2021 (10.–11. 9.
2021).
Areál kostela NPM disponuje velkorysým okolním prostorem, který nijak nezatěžuje
(zejm. hlukem) samotné město. Přitom je velice snadno dosažitelný pro místní pěší
návštěvníky. Ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova je v den
pořádání akce posilována městská hromadná doprava (autobusy, tramvaje).
Bohatý kulturní program, v němž si to své najdou všechny generace, množství

prodejních stánků s občerstvením i jiným sortimentem, doprovodné akce (např.
prezentace záchranných a bezpečnostních sborů, Červeného kříže, destinačních
agentur, sportovních odvětví, akce pro děti zabezpečované volnočasovými
a zájmovými organizacemi různého zaměření, aktivity podporující rodinnou
sounáležitost a další). To vše vede ke stále se zvyšující návštěvnosti.
Zapojení obyvatel do průvodu v barvách města (modré a bílé) posiluje sounáležitost
s městem. Organizátoři Mostecké slavnosti dbají také na ekologický rozměr akce –
využití vratných kelímků, snaha eliminovat množství odpadků…

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina

Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity

Město Most chce posilovat uchování vlastních tradic a do budoucna uvažuje
o intenzivnějším propojení slavnosti s hornickou tematikou. Již několik let probíhá
zmiňované spolupráce se společností Sev.en Energy, hornické spolky se podílejí
na programové náplni akce.
Velký potenciál skýtá také blízkost jezera Most, při Mostecké slavnosti se nabízí
vodní plocha pro rekreační využití (zatím stále ve spolupráci a po dohodě
s Palivovým kombinátem Ústí, s. p.).
Kulturní
Nadregionální
Cílovou skupinu lze rozdělit do třech kategorií:
 místní návštěvníci (občané města)
 návštěvníci z regionu (Ústecký kraj)
 návštěvníci ze zahraničí (především sousední Německo)
cca 30.000
Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, jezero Most

Očekávané výsledky/dopady/výstupy
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
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

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

Zvýšení kvality služeb pro návštěvníky akce a reprezentace města
Mostu, potažmo Ústeckého kraje
3 mil. korun
vícezdrojové
statutární město Most, IČ 00266094
V případě Mostecké slavnosti zajišťuje odbor školství, kultury a sportu Magistrátu
města Mostu kromě organizace na místě samotný program (hudební i doprovodný),
stánkový prodej a pouťové atrakce. Materiální vybavení (pódia vč. ozvučení,
oplocení, toalety apod.) je formou zapůjčení od externích dodavatelů. Manipulační
službu zajištují Technické služby města Mostu, a. s., bezpečnost Městská policie
v Mostě a externí agentura.
Radniční 1/2, Most 434 01
Ing. Tomáš Brzek
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
734 417 248
tomas.brzek@mesto-most.cz
Mgr. Jan Paparega, primátor města
Ústecký kraj, Sev.en energy, SD group, Národní památkový ústav
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