Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Pravidelná nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou
celoroční činnost, 10 nedělních odpolední s L13 v průběhu celého kalendářního roku
V roce 1983 vznikla myšlenka pravidelných nedělních setkání s dechovkou pod názvem
„Pravidelná nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou“, která se konají bez přestávky dodnes.
15 let v dnes již neexistujícím DK Louny, poté v KD Na rozcestí v Dobroměřicích u Loun (20
vystoupení/rok) a od roku 2014 akce probíhá v nově zrekonstruovaném kulturním domě Zastávka
v Lounech vždy v neděli od 14 do 18 hodin.
Při každém vystoupení představujeme posluchačům tradiční českou dechovku v plném obsazení
(13 nástrojů + zpěv) a kvalitě, která odpovídá rozhlasovým a televizním nahrávkám. Reperotár
tvoří skladby známých českých skladatelů Jaromíra Vejvody, nár. umělce Karla Vacka, Josefa
Poncara, Ladislava Kubeše, Josefa Stuchlého, Karla Valdaufa a dalších. Kromě polky a valčíku
zařazujeme do repertoáru i ostatní rytmy (waltz, tango, mazurka, blues), aby si přišli na své i
milovníci tance. Každá z připravovaných akcí je zaměřena na konkrétní téma, např. Velikonoční,
Májová, Mikulášská, Vánoční.
Na akci návštěvníci slaví společně svátky, narozeniny a výročí, mají zde možnost pravidelného
osobního setkávání. Jedním z posledních projektů je spolupráce s organizacemi a spolky a podpora
jejich projektů začleňování do společenského dění.
V roce 2019 získala akce certifikát „POOHŘÍ regionální produkt®“ kategorie ZÁŽITKY.

Cíle a odůvodnění aktivity

Cílem těchto akcí je zpříjemnit nedělní odpoledne všem příznivcům pěkných písniček a tance,
podpora regionálního turismu (jezdí za námi do Loun příznivci ze širokého okolí i ze zahraničí),
propagace Loun a okolí, Ústeckého kraje, podpora mladých talentovaných umělců - na našich
vystoupeních si s námi mohou zahrát po boku stálých členů orchestru a v neposlední řadě je to

udržení tradic a folklóru. Přiblížení hudebního žánru mladším generacím. Návaznost na projekt
Podporujeme tradice.

Typ aktivity

Kulturně - společenská

Rozsah aktivit

Nadregionální

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity

Střední a starší generace
Vice jak 1000 návštěvníků během roku

Stručný popis činnosti pořádající organizace

Kulturní dům Zastávka, Poděbradova 1135, Louny
cca 266 000,- Kč
Vícezdrojové
Lounská třináctka, kapelník Miroslav Rejha
Vrchlického divadlo v Lounech, příspěvková organizace
Dechový orchestr Lounská třináctka byl založen v roce 1980.
Od svého vzniku patří k tomu nejlepšímu, co se v oboru malých dechových hudeb prezentuje.
Kromě pravidelných vystoupení, hraje při různých slavnostních příležitostech, oslavách měst a obcí,
festivalech, tanečních večerech, plesech, veselicích a pouťových odpoledních.
Za dobu své existence orchestr natočil několik CD nosičů, rozhlasových a televizních pořadů.
Od roku 2019 je držitelem certifikátu „POOHŘÍ regionální produkt®“ kategorie ZÁŽITKY

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

Miroslav Rejha, Chelčického 1167, 440 01 Louny, IČ 46767975
Miroslav Rejha
kapelník
tel. 777 253 844
info@lounska13.cz
Miroslav Rejha – kapelník, držitel Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 v oblasti kultury
Ústecký kraj, Město Louny, Vrchlického divadlo,

Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje



















Vystoupení Lounské třináctky
Plakáty a letáčky Lounské třináctky
webové stránky www.lounska13.cz
webové stránky www.kdzastavka.cz
facebooková prezentace Lounské třináctky
facebooková prezentace kulturních akcí Lounská Sojka
banner umístěný během pravidelných akcí
propagace akcí v Českém rozhlase Sever a Plzeň
propagace v rádiu Dechovka
prezentace projektu Rodinné stříbro během pravidelných i ostatních akcí orchestru
oficiální pozvání zástupců UK a Rodinného stříbra ÚK na pravidelné akce
ohlas na akce v regionálních novinách
kalendář Dechovek
časopis Dechovka to je naše! a Naše muzika
Lounský kulturní měsíčník
kapesníček Slánsko
města, městyse a obce, které s námi spolupracují v rámci projektu - Podporujeme tradice

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





banner umístěný během akcí orchestru po celé ČR, cca 25-30/rok
webové stránky www.lounska13.cz
facebooková prezentace Lounské třináctky

