MĚSTO KADAŇ

--------------------------------------------------------------------

Příprava turistické sezony
pro rok 2014

V Kadani, únor 2014
Zpracoval: Odbor školství, kultury a sportu

Veletrhy v roce 2014
Město Kadaň se v roce 2014 připravuje prezentovat na různých typech veletrhů
- regionálních, specializovaných a na veletrzích cestovního ruchu:
- Holiday World Praha
- Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITEP Plzeň
- Památky 2014 Praha
Ve spolupráci s časopisem TRAVEL profi se město Kadaň bude prezentovat (pomocí
propagačního materiálu) na veletrhu „Dovolená a Region, Lázeňství 2014“ v Ostravě. Tento
veletrh proběhne v období 7. – 9. 3. 2014.
Tímto způsobem bychom se chtěli na podzim letošního roku prezentovat i na veletrhu
cestovního ruchu v Polsku.

Holiday World Praha (20. - 23. února 2014)
Veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD opět potvrdil, že je právem vnímán jako
nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Na
jednom jediném místě jste mohli procestovat téměř celý svět. 23. ročník veletrhu, jehož
organizátorem byla Incheba Praha, proběhl letos ve dnech 20. - 23. února v areálu
holešovického Výstaviště v Praze společně s 8. ročníkem gastronomického veletrhu
TOPGASTRO & HOTEL a 19. ročníkem veletrhu golfového vybavení a turistiky v České
republice GOLF SHOW.
První dva dny veletrhu byly vyhrazeny pro odbornou veřejnost a víkendové dny patřily
veřejnosti. Kadaň se účastnila veletrhu v Praze s časopisem TRAVEL profi a zopakovala
ochutnávku kadaňského vína, které mělo u většiny návštěvníků veliký obdiv. I v letošním roce
zde byla nainstalována multimediální televize, na které se promítaly veškeré akce města. Na
návštěvníky stánku zde opět čekala známá postavička Maxipsa Fíka.
Na veletrh jsme kromě pozvání na 22. ročník „Císařského dne 2014“ přivezli také dva
zbrusu nové propagační materiály, které návštěvníkům královského města pomohou při
pobytu v Kadani. V prvním se turisté mohou dozvědět o možnostech ubytování a ve druhém
najdou důležitá telefonní čísla.
O náš stánek projevilo zájem cca 1000 návštěvníků denně. Podle našeho
dotazníkového zjištění zná Kadaň mnoho lidí, kteří se chystají do našeho města podívat.
(příloha č. 1 – Vyhodnocení dotazníků z veletrhu Holiday World)
Skutečné náklady: cca 120.000,- Kč

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITEP Plzeň (25. – 27. září 2014)
Letošního jubilejního 10. ročníku veletrhu cestovního ruchu ITEP 2014 se město
Kadaň bude účastnit ve dnech 25. – 27. září.
Z veletrhu si návštěvníci budou moci odnést mapy, cyklomapy, nabídky ubytování,
hotelů, pobytů, brožury a další materiály. Tento veletrh je jedním z největších veletrhů
cestovního ruchu, který je v blízkosti našeho města.
Motto veletrhu: „Všude dobře, tak co doma?“ Tak zní myšlenka, kterou chce letos
prostřednictvím rodiny Klusálkových organizátor veletrhu „Plzeňský kraj“ nalákat k jeho
návštěvě. Obyčejná rodinka, dvě děti a touha poznávat a objevovat nová, zajímavá místa
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nejen v naší republice. Zajímavé motto, které určitě napadá každého z nás, když zatouží vyjet
třeba jen na výlet do blízkého nebo vzdáleného regionu.
Počet vystavovatelů se každoročně zvyšuje a nabídka je stále atraktivnější.
Předpokládané náklady: 15.000,- Kč
Památky 2014 Praha (23. - 24. října 2014)
Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne již
3. ročník unikátního specializovaného veletrhu „PAMÁTKY 2014“.
Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné
využití a též odkaz našich předků a podpora uměleckého řemesla – to jsou základní témata
veletrhu.
Zajímavá témata veletrhu nezasahují pouze do oblasti památkové péče, záchrany
a konverze historického dědictví a do sféry projektování a stavitelství. Své místo zde má
i restaurátorství a umělecké řemeslo, prvky a systémy technické infrastruktury a technického
vybavení budov, požární ochrany a zabezpečení objektů a areálů, ovšem rozebírá také
rozsáhlou problematiku soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení
v současných sídlech i krajině, včetně širokého segmentu cestovního ruchu a řadu dalších
témat.
Odbor školství, kultury a sportu se na přípravách, tak jako i v předešlých ročnících,
podílí a zúčastňuje se tohoto veletrhu společně s odborem regionálního rozvoje, územního
plánování a památkové péče.
Předpokládané náklady: 70.000,- Kč

Galerie Josefa Lieslera
Novinkou pro návštěvníky je od září loňského roku už samostatná galerie (bez
informačního centra), která se nachází pod radniční věží. Správcem galerie je Kulturní
zařízení Kadaň, příspěvková organizace. V únoru zde proběhla rekonstrukce a od března
2014 je již plně funkční. Budou se zde konat pravidelné výstavy, jako tomu bylo doposud.

Turistické informační centrum Kadaň
Turistické informační centrum Kadaň se v srpnu minulého roku přestěhovalo
z přízemí radniční budovy do krásných prostor Egermannova domu, v ulici Jana Švermy 7.
Samotné informační centrum je umístěno v přízemí, do útulného a prosvětleného prostředí.
Provozní doba turistického informačního centra Kadaň
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

provozní doba
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.30
8.30 – 12.30
9.30 – 13.30

polední přestávka: 11.30 – 12.00

3

Hlavní služby informačního centra:
- informace o kulturních, sportovních a společenských akcích
- informace o památkách a turistických zajímavostech v Kadani, regionu a okolí
- zprostředkování průvodcovské činnosti po historické části města, městské památkové
rezervaci, městské radniční věže, Egermannova domu čp. 7
- informace o ubytovacích a stravovacích možnostech
- informace o městské hromadné dopravě, meziměstské a mezinárodní dopravě
- doplňkový prodej informačních materiálů, upomínkových předmětů, turistických potřeb
- zajištění výpisů z databáze Czechpoint (z katastru nemovitostí, z bodového hodnocení
řidiče, z insolvenčního rejstříku, z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, z rejstříku trestů
právnických osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a ze živnostenského
rejstříku)
- zajištění prodeje vstupenek přes Ticketportal na divadelní představení, koncerty, muzikály,
klubové akce, sportovní a společenské akce po celé ČR
- zajištění prezentace o městě a kulturních akcích na webových portálech
- zajištění informačního systému Datových schránek a konverze dokumentů
- kopírovací služby pro veřejnost
- Kadaňské noviny - sběrné místo pro příspěvky, příjem inzerce a zajištění předplatného
- zprostředkování prodeje vstupenek na akce pořádané KZK p.o. (portál Colosseum), firmou
SASME, s.r.o. a ostatních cizích organizátorů (i mimo Kadaň)
- úschovna zavazadel, úschovna kol
- dětský koutek
- veřejné WC (včetně přebalovacího pultu)
- půjčovna kol
Informační centrum na Nábřeží Maxipsa Fíka
Provozovatel Kulturní zařízení Kadaň, p. o.
Provozní doba informačního centra od května do září
den
sobota
neděle

provozní doba
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00

Součástí informačního centra:
- rychlé občerstvení
- půjčovna výletních pramic
Egermannův dům čp. 7
Od srpna loňského roku, kdy se Turistické informační centrum Kadaň přestěhovalo do
zrekonstruovaného domu Jana Švermy čp. 7, nabízíme veřejnosti zdarma jeho prohlídku.
Gotický dům ze 14. stol. je dodnes nazýván domem Egermannovým.
Prohlídka zahrnuje:
- galerii s expozicí Městské památkové rezervace (přízemí)
- galerii s expozicí Karla Havlíčka (1. patro)
- víceúčelové reprezentační výstavní prostory s odkrytými freskami (1. patro)
V období loňského podzimu se do těchto prostor přišlo podívat i několik tříd ze
základních a středních škol v Kadani. Ohlas těchto prohlídek byl velice kladný jak ze strany
studentů, tak i učitelů. Chceme proto oslovit nejen kadaňské školy, ale i školy v okolí a v
prohlídkách v letošním roce pokračovat.
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Město Kadaň se bude prezentovat Egermannovým domem čp. 7, v sobotu 26. dubna
2014 od 9.00 do 15.00 hodin, u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 2014, pod
záštitou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Městské muzeum ve františkánském klášteře Čtrnácti sv. Pomocníků
Prohlídky muzea se konají vždy s průvodcem každou celou hodinu.
Provozní doba Městského muzea:
duben - červen
ÚT - PÁ - 15.00, 16.00
SO, NE - 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
červenec, srpen
ÚT - NE - 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
září, říjen
ÚT - PÁ - 15.00, 16.00
SO, NE - 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
listopad - březen
prohlídky se konají pouze na písemnou objednávku prostřednictvím emailu:
muzeum@kultura-kadan.cz
Středověká bašta
Prohlídky expozice bez průvodce.
Provozní doba Středověké bašty:
červenec - srpen
SO, NE - 10.00 – 18.00
Kadaňský hrad
Od července 2014 se připravuje otevření stálé expozice kadaňského hradu.
Prohlídka expozice se koná vždy s průvodcem každou celou hodinu.
Provozní doba kadaňského hradu:
říjen - duben
prohlídky se konají pouze na písemnou objednávku
prostřednictvím emailu muzeum@kultura-kadan.cz
květen, červen, září
SO, NE - 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
červenec, srpen
PO – NE - 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
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Prodej vstupenek - rezervační systém Colosseum
Nově je připraven prodej vstupenek na kulturní akce přes rezervační systém
Colosseum. Ten umožňuje prodej vstupenek přes webové stránky Kulturního zařízení Kadaň,
p. o. (www.kultura-kadan.cz), také pak osobně na tradičním předprodejním místě, kterým je
Turistické informační centrum Kadaň, ale nově i ve sportovní hale. Prodej vstupenek touto
formou poslouží nejen organizátorům akcí, ale i zájemcům z Kadaně a širokého okolí, kteří si
budou moci vstupenky koupit jednoduše on-line. Systém by měl vstoupit do plného užívání
v měsíci březnu.
Rezervační vstupenkový systém Colosseum bude využíván i v Městském muzeu
Kadaň a díky jeho zavedení nabídne v letní sezoně dokonce i speciální společné vstupné se
Zámkem Klášterec nad Ohří.
Půjčovna kol
Rada města schválila v listopadu 2013 Smlouvu o spolupráci a certifikaci pod názvem
„Cyklisté vítáni“ s Nadací Partnerství. Cílem certifikačního systému „Cyklisté vítáni“ je
zařazení Turistického informačního centra Kadaň mezi objekty poskytující kvalitní služby
v oblasti cestovního ruchu pro specifickou skupinu cyklistů a cykloturistů.
V Turistickém informačním centru Kadaň je pro cyklisty připraven „informační šanon“,
do kterého budou moci cyklisté nahlédnout a najít si potřebnou informaci (např. opravny a
půjčovny kol v nejbližším okolí, tipy na výlety, plánky cyklostezek, ubytování a restaurace
v Kadani a okolí).
Pro nově otevřenou půjčovnu, která zahájí provoz od května letošního roku, jsme
objednali jízdní kola zn. Specialized Hardrock a Hotrock (celkem 6 ks – z toho 2 ks pánské, 2
ks dámské a 2 ks dětské) a příslušenství (např. přilby, dětské sedačky, cyklobrašny,
cyklonosiče).
Kola s příslušenstvím budou uschována v nově postaveném přístřešku, který byl na
podzim loňského roku vybudován v zadním traktu venkovního prostoru budovy Turistického
informačního centra Kadaň.
Cyklista si v Turistickém informačním centru Kadaň půjčí jízdní kolo (příslušenství)
na základě „Smlouvy o pronájmu“ včetně příloh („Provozní řád půjčovny jízdních kol“ a „Ceník
půjčovny jízdních kol“).
Propagační materiály a upomínkové předměty
Na novou turistickou sezonu máme i pro letošní rok připraveno spoustu novinek.
Především jsme se letos zaměřili na nové upomínkové předměty a rozšířili jsme nabídku i pro
nejmenší návštěvníky infocentra, a to s motivy kadaňského maskota Maxipsa Fíka.
Samozřejmě jsme mysleli také na praktické dárky, jako jsou bločky, hrnečky, kancelářské
potřeby a nákupní tašky, vše s motivem Kadaně.
A abychom nezapomněli na cyklisty, když máme u nás v TIC Kadaň úschovnu a
půjčovnu kol, tak i pro ně máme připravené upomínkové předměty na kolo, jako je například
píšťalka, blikačka a zvonek. Nově máme také propagační materiály, jako je cyklistická mapa
Kadaně a okolí.
Novinkou je i prospekt k ubytovacím zařízením a informativní letáček pro obyvatele a
návštěvníky Kadaně, ve kterém se dozví veškeré praktické a potřebné informace.
Nabídka nových upomínkových předmětů:
- sklenice, polštářek, omalovánky (s motivem maxipsa Fíka)
- 3 druhy pohledů města Kadaně
- panoramatický hrnek (s motivem Kadaně)
- 2 druhy turistických map
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3D pohlednice
poznámník se spirálou ve dvou barevných provedeních
klíčenka píšťalka
držák vzkazů s logem města
malovaná mapa Chomutovsko
tužka s gumou
modrá propiska
blikačka
cyklozvonek
nákupní tašky ve dvou barevných provedeních s logem města (černá, modrá)

I v roce 2014 pokračujeme v prodeji EKOTAŠEK na tříděný odpad, o které je stále
velký zájem. Podle našeho zjištění si tyto tašky kupují lidé i z okolních měst.

Prezentace
Webové portály
Město prezentujeme prostřednictvím nejvyužívanější a nejmodernější metody, a to za
pomoci internetu. Na turistických portálech aktualizujeme informace o městě a rovněž
prezentujeme kulturní akce v průběhu celého roku včetně fotografií.
Prezentace města na webových portálech např.:
www.mesto-kadan.cz, www.mesto-kadan.eu, www.nabrezimaxipsafika.cz,
www.kultura-kadan.cz, www.akce.cz, www.akcevcesku.cz, www.branadocech.cz,
www.ceskevylety.cz, www.cyklotoulkytv.cz, www.dolnipoohri.eu, www.czregion.cz,
www.eregion.cz, www.krusnohorci.net, www.kudyznudy.cz, www.mistopisy.cz,
www.mojemesto.cz, www.informuji.cz, www.oblibeny.cz, www.pampeliska.cz,
www.rodinnevylety.cz, www.historickasidla.cz, www.sermiri.cz, www.turistika.cz .....

Periodika
Prezentace města bude i v nadcházející sezoně probíhat v periodickém tisku, např.
Deník Chomutovska, TRAVEL profi, 5plus2, Infopress, Nástup, Deník Severní Čechy, Brána,
Kam po Česku, Moje země ....
Největší propagace probíhá v místních Kadaňských novinách, které se už staly tradicí
a Kadaňané si je pravidelně kupují. Kadaňské noviny mají od roku 2008 svoji internetovou
obrazovou přílohu. Návštěvnost stránek neustále stoupá.
Jak vyplývá ze statistiky prodeje Kadaňských novin, celoroční remitenda se pohybuje
na hranici 5%. Neprodané výtisky slouží k jejich samotné propagaci, i propagaci města v
Turistickém informačním centru Kadaň nebo při některých akcích, jako jsou veletrhy
cestovního ruchu, jízdy Doupovské dráhy apod. Pro podporu prodeje navrhujeme zlepšit
propagaci a reklamu novin např. v kabelové televizi – avízem, před vydáním nového čísla a
s upozorněním na vybrané články. Rovněž hledáme další možnosti rozšíření prodejních míst
a prvním takovým místem je sportovní hala, kde jsme započali s prodejem a zatím úspěšně.
Také chceme oslovit restaurace v Kadani, zda by bylo možné nechat hostům k nahlédnutí
Kadaňské noviny v jejich restauračním zařízení.
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Média
Během 17 let se vysílání televizního studia Focus rozšířilo do kabelových sítí v Kadani
a skládá se z obrazového vysílání a grafické smyčky zaměřené výhradně na regionální dění.
Díky programové skladbě a týdennímu opakování je toto vysílání velmi sledované.
I pro letošní sezonu bude mít televizní divák možnost zhlédnout kulturní i sportovní
reportáže z města i okolí.

Publikační činnost
V Turistickém informačním centru Kadaň nabízíme veřejnosti k prodeji širokou škálu
knižních titulů.
V letošním roce se připravuje vydání dvou knižních publikací od autora Petra
Hlaváčka Křížová cesta a Kadaňský poutník.
Nabídka knižních titulů
- Královské město Kadaň (Petr Hlaváček)
- Svědkové minulosti, Osobnosti Kadaňska (Petr Hlaváček)
- Kadaňské pověsti (Petr Hlaváček)
- Památky Kadaně (Jaroslav Pachner, Hugo Sedláček)
- Minulost a současnost vinařství v Kadani (Petr Hlaváček a kolektiv)
- Josef Löschner – Humanista a lékař rakouské monarchie (Jana Boříková, Otakar Bořík)
- Kadaňská domovní znamení (Petr Hlaváček)
- Kadaňské nocturno (Petr Hlaváček)
- Proměny Kadaně (Pavel Šíp, Karel Zárybnický, Pavel Zárybnický)
- Vít Branda, Architekt v Kadani (Jana Tichá)
- Obrazy z kadaňských dějin (Petr Hlaváček)
- Zapomenuté Špitálské předměstí v Kadani (Petr Hlaváček)
- Literární toulky Kadaní (Petr Hlaváček)
- Boj o pohraničí, Demonstrace 4. března 1919 v Československu (Jiří Kopica)
- Nový Jeruzalém? Příběh františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani (Petr
Hlaváček)
Nabídka knih v komisním prodeji
- Industriální topografie – Průmyslová architektura a technické stavby
- Tulák po hvězdách (Dalibor Vajnar)
- Svědkové minulosti – inspirace pro budoucnost – Osobnosti kadaňského gymnázia
19. a 20. století (Petr Hlaváček)

Výlepové plochy
Kadaň má v současné době 19 výlepových ploch, na které jsou pravidelně 2x týdně
(pondělí a středa) vylepovány pozvánky na kulturní akce formou plakátů. U kulturních akcí,
kterými je Kadaň proslulá (Císařský den, Narozeniny Maxipsa Fíka, Advent), se plakáty
zveřejňují i v okolních městech a obcích.
Novinkou v loňském roce je nová výlepová plocha. Reklamní sloup je umístěn
uprostřed pěší zóny v ulici Jana Švermy.
Pro turisty jsou k dispozici i zvukové informační panely (firma DARUMA), které jsou
umístěné v ul. Kpt. Jaroše, na Mírovém náměstí a v ul. Jana Švermy u františkánského
kláštera.

8

Největšími a nejpoutavějšími informačními panely jsou reklamní poutače podél silnice
I/13 ve směru z Chomutova i z Klášterce nad Ohří, na nichž je před každou velkou kulturní
akcí dána upoutávka s datem konání.
Další reklamní poutač je umístěn u obce Vikletice. Všechny tyto výlepové plochy
prošly v loňském roce rekonstrukcí a byly na nich umístěny nové barevné fotografie Kadaně.

Turistické dotazníky – ČJ, NJ, AJ
I letos budeme pokračovat a rozdávat návštěvníkům města turistické dotazníky.
Během sezony žádáme turisty o jejich vyplnění. Na základě vyplněných dotazníků zjišťujeme,
odkud k nám turisté přijíždějí a co je v našem městě nejvíce zaujalo nebo naopak (příloha č. 2
– Turistický dotazník).
Za vyplnění tohoto jednostránkového dotazníku má turista možnost získat malý dárek
v podobě pohlednice s motivem Kadaně.

Vlastivědné procházky
Každým rokem jsou na podzim připraveny vlastivědné procházky pro děti základních a
mateřských škol v Kadani. Tyto procházky jsou velice žádané a učitelé si je chválí. Pravdou
je, že historii města potřebují k učivu, a my se snažíme, aby výklad probíhal pohádkovou
formou. Pohádky a pověsti zaujmou nejen menší a starší žáky, ale také učitelský sbor.
Průvodcovství s výkladem nabízíme nejenom pro školy z Kadaně, ale i bližšího okolí
(například z Chomutova, Jirkova, Žatce, Vejprt i Klášterce nad Ohří).
V případě zájmu o průvodcovské služby nabízíme turistům okruh po památkách
historického centra. V případě zájmu o prohlídky po městské památkové rezervaci
spolupracujeme s kolegy z městského muzea.

Radniční věž
V roce 2014 se zahájení turistické sezony s nabídkou prohlídek radniční věže opozdí
z důvodu oprav a rekonstrukce radniční věže. Oprava ochozu a helmice věže potrvá cca od
dubna do května. V případě nepříznivého počasí se doba oprav může i prodloužit. Turisté
budou moci navštívit radniční věž přibližně od června.
Samotné výstupy na ochoz radniční věže se chystají provádět pracovníci Kulturního
zařízení Kadaň, příspěvkové organizace.
Návrhy termínů a časů výstupu na radniční věž:
červen a září
– soboty a neděle - v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin
červenec a srpen
– každý den - v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin

Noční výstup na radniční věž
Noční výstup na ochoz radniční věže se připravuje jako tradičně na měsíc září. Zatím
není známo přesné datum.
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Brány památek dokořán
U příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 2014, pod záštitou Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se město Kadaň v minulém roce poprvé
zúčastnilo akce ,,Brány památek dokořán“, a to s „Prvním jarním výstupem na radniční věž“.
I v letošním roce se Kadaň bude prezentovat, a to nově rekonstruovanou památkou,
Egermannovým domem čp. 7, v sobotu 26. dubna 2014 od 9.00 do 15.00 hodin. Touto akcí
zahájíme letní turistickou sezonu. Návštěvníci si budou moci zdarma prohlédnout v budově,
ve které se nachází Turistické informační centrum Kadaň, galerii s expozicí Městské
památkové rezervace, galerii s expozicí Karla Havlíčka a také víceúčelové reprezentační
výstavní prostory s odkrytými freskami.

Putování Maxipsa Fíka
„Turistická karta Maxipsa Fíka“ bude i v letošním roce nadále pokračovat. Po
předchozích úspěšných sedmi ročnících bude pro děti připraven zajímavý okruh, kde si
mohou nasbírat razítka tlapiček a poznat krásy Kadaně a jejího okolí. Tím, že se putování
zahajuje s akcí „Narozeniny Maxipsa Fíka“, je ještě tedy brzy na podrobný seznam míst, které
se do putování zapojí.
Počítáme s místy, která byla do tohoto projektu zapojena jako např. Boží Dar, zámek
Krásný Dvůr, zámek Klášterec nad Ohří, Podkrušnohorský zoopark v Chomutově,
Chmelařské muzeum v Žatci, Březenecký drak aneb KU800 a pod.
Pro letošní rok se již hlásí noví zájemci, kteří se chtějí do tohoto „putování“ zapojit, a
rozšířit tak nové turistické cíle (např. štola na Měděnci).
Pro toho, kdo odevzdá vyplněnou kartu Maxipsa Fíka s razítky, čekají nové, drobné,
věcné ceny.
Letos jsou ještě připravené další změny - „Turistickou kartu Maxipsa Fíka“ si budou
moci zájemci nově stáhnout z webových stránek našeho města nebo pak vyplněnou kartu
odeslat elektronicky.
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PLÁNOVANÉ AKCE PRO OBDOBÍ TURISTICKÉ SEZONY 2014
Farmářské trhy
Farmářské trhy organizuje s městem Kadaň občanské sdružení Český um – Artificium
Bohemicum. Prodejní stánky budou otevřeny na Mírovém náměstí od 9.00 do 16.00 hodin.
S výjimkou července se letošní trhy budou konat pravidelně jednou měsíčně, a to
nově ve středu v termínech:
12. 3., 9. 4., 14. 5., 11. 6., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11.

Narozeniny Maxipsa Fíka (31. května)
Oslava Narozenin Maxipsa Fíka je velikým dětským festivalem. Letošní oslava je
plánována na sobotu 31. května. Stánkový prodej (podél nábřeží) by byl zahájen v 10.00
hodin, program pro děti od 13.00 hodin a gratulace Fíkovi od 15.00 hodin. Akce by končila
lampionovým průvodem a večerním promítáním filmů v AmFíku.
Celé dění se plánuje soustředit do jednoho místa na nábřeží (AmFík, točna, prostor
u Splitu). V případě nepříznivého počasí by se část programu přesunula do KD Střelnice.
Podrobný program se v současné době připravuje.

Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani (31. května)
V letošním roce byl vyhlášen již 3. ročník „Mistrovství světa ve skoku pro něco
v Kadani“, který se uskuteční v sobotu 31. května 2014 od 10.00 hodin s místem konání na
Nábřeží Maxipsa Fíka (příloha č. 3 - Propozice).

Františkánské léto ( červen – září )
Tradiční akcí v zahradách františkánského kláštera je bezesporu Františkánské léto,
které má oblibu snad u všech věkových kategorií. Každou neděli je program zaměřen na děti
a seniory, kde převažují dětská divadla a hudební akce. Také v průběhu týdne jsou kulturní
akce pro širokou veřejnost.

Kinematograf bratří Čadíků (červenec)
Kinematograf na filmových projekcích v České republice vybírá dobrovolné vstupné,
které je každoročně věnováno na charitativní účely. Od roku 1998 se přispívalo různým
nadacím, jako např. „Kapka naděje“, „Pomozte dětem“, „Konto BARIÉRY“ a jiné. V roce 2013
se podařilo vybrat 800.000,- Kč. Celková částka, kterou Kinematograf přispěl od svého
počátku, se vyšplhala na více než 7,300.000,- Kč.
Město Kadaň dostalo i pro letošní rok nabídku od společnosti Kinematograf bratří
Čadíků na charitativní akci „Filmové léto 2014“. V letošním roce bude probíhat již 23. ročník.
Filmové letní večery na kadaňském náměstí jsou již pravidelným a velmi navštěvovaným
filmovým minifestivalem.
Akce probíhá většinou po dobu čtyř dní (pravděpodobně i letos v červenci), kdy se
každý večer po setmění začínají promítat výhradně české populární filmy. Zatím není známé
složení filmů, jelikož před sezonou mají přijít do kin novinky, a proto není možné v současné
chvíli získat přehled promítaných filmů.
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Rockfest Vysmáté léto (19. července)
Letos proběhne 11. ročník populárního rockfestu Vysmáté léto, který se tradičně
odehrává v nejkrásnější části Kadaně, a to na Špitálském předměstí. Milovníci hudby se
každoročně sjíždí na tuto akci do podhradí města nejenom k poslechu krásné rockové hudby,
ale mohou se zde pokochat úžasným výhledem na památkami poseté královské město.
Tohoto ročníku se chystají zúčastnit např. Divokej Bill, Monkey Business, Tomáš Klus,
MIG 21, Tři sestry, Horkýže Slíže, Visací zámek, Hudba Praha, Lenny, Adam Mišík, Voxel,
Johny Machete Sto zvířat, Z davu.

Císařský den (23. srpna)
Nejvýznamnější kulturní akcí města je bezesporu „Císařský den“, kterým si Kadaň
připomíná slavný příjezd císaře Karla IV. z roku 1367 a 1374.
Realizační tým se na přípravě této kulturní akce pravidelně schází a na scénáři
pracuje. Zatím je připraven program tak, jako tomu bylo v loňském roce - na náměstí a ve
Smetanových sadech. Uvažuje se obohatit program i na kadaňských hradbách a na nádvoří
hradu, kde by jej zajišťovali kadaňští umělci divadla Navenek, ale také Základní umělecká
škola Klementa Slavického i Dům dětí a mládeže Šuplík.
Pro zájemce o stánkový prodej na tuto městskou historickou slavnost byla již pro
letošní ročník vložena na webových stránkách „Přihláška ke stánkovému prodeji“ a „Pokyny
pořadatele ke stánkovému prodeji“ (termín uzávěrek přihlášek 15. červen 2014).

TOP týden 2014 – Kadaň (18. – 24. srpna)
Od dubna do září probíhají v jednotlivých městech tzv. „TOP týdny“. Města si
připravují na konkrétní týden zajímavé akce, a to nejen kulturní, ale i sportovní, a „lákají“ jimi
návštěvníky k prohlídce svého města a k aktivní účasti na akcích. Návštěvníci si mohou
v jednotlivých informačních centrech měst vyzvednout cestovní knížky a poté „sbírat“ razítka.
Cestovní knížky pak turisté zašlou do konce roku na sekretariát Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. V lednu příštího roku se celá soutěž vyhodnotí (příloha č. 4 –
program Top Týden 2014).

Dny evropského dědictví - EHD (13. – 14. září)
V sobotu 13. a neděli 14. září od 10.00 do 16.00 hodin se otevřou památky místním a i
zájemcům, kteří zavítají do Kadaně na akci „Dny evropského dědictví“. V ojedinělých
případech jde u některých památek o jedinečnou možnost podívat se jednou do roka do
některých uzavřených objektů.
V rámci EHD budou veřejnosti přístupné tyto památky:
Růžencová kaple, Městské muzeum v Kadani, radniční věž, kostel Povýšení sv. Kříže, kostel
Stětí sv. Jana Křtitele, Mikulovická (Svatá) brána, Hradební expozice, Galerie Josefa Lieslera,
Středověká bašta a Egermannův dům čp. 7 (Turistické informační centrum Kadaň).
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Industriální stopy – Den techniky a industriální dědictví“ (13. září)
I pro letošní rok budou zpřístupněné technické památky pod názvem Industriální
stopy – „Den techniky a industriálního dědictví“, které letos proběhnou v sobotu 13. září.
Jedná se o procházku po zachráněných technických objektech ve městě a okolí, zaměřených
především na energetiku a železniční trať z Kadaně do Doupova a Kaštic.
V roce 2014 proběhne oslava 130. výročí trati „Krásný Dvůr – Radonice u Kadaně“.
Otevřené technické památky
Distribuční transformátorová stanice – Jiráskova ulice
Distribuční transformátorová stanice – Skalní ulice
Městská elektrárna a rozvodna – Skalní ulice
Želinská elektrárna
Kadaňská místní dráha

Svatováclavské vinobraní (27. září)
Na ukončení turistické sezony je opět připraven v zahradách františkánského kláštera
„festival vína“. Zde návštěvníci mohou ochutnat
jedinečné kadaňské víno a mošt
z klášterních vinic. Kadaňské víno, které není běžně dostupné, můžete ochutnat právě na této
tradiční akci.
Vinobraní se uskuteční poslední sobotu v září zahájením ,,otevírání hory“. Tato
velkolepá akce ukončí turistickou sezonu za zpěvu cimbálové muziky a chuti dobrého vína.
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příloha č. 1)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ
Z VELETRHU HOLIDAY WORLD
Věk návštěvníka:

do 20 let
‐ 24x
21 – 40 let
‐ 24x
41 – 60 let
‐ 15x
61 let a více ‐ 11x
Bez udání věku – 3x

Co Vás zaujalo na stánku
města Kadaně:

Maxipes Fík – 35x
Kadaňské víno a ochutnávka vína – 8x
Ostatní – 26x (Propagace města, památky, obsluha stánku,
pohostinnost a ochota pracovníků, dokonalé informace)
Zeměpis nebo škola – 22x
Neznám – 2x
Ostatní – 20x
Z veletrhu – 14x
Noviny – 2x
Návštěva – 2x
Ano – 24x
Ne – 39x
Neodpověděli – 5x
Neodpověděli – 36x
Vše – 2x
Ostatní (náměstí, františkánský klášter, hrad, Nábřeží Maxipsa Fíka,
Katova ulička, zeleň v okolí, velká proměna, historické centrum atd. –
26x
Z veletrhu – 2x
Maxipes Fík – 2x
Ano – 60x
Ne – 9x

Odkud znáte město
Kadaň:

Navštívili jste již město
Kadaň:
Co se Vám v Kadani
nejvíce líbilo:

Chystáte se navštívit
město Kadaň:
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příloha č. 2)

TURISTICKÝ DOTAZNÍK
1. Z jakého města pocházíte? …………………………
2. Jakým způsobem jste se dozvěděli o městě Kadaň?
a) pomocí internetových stránek
b) doporučení od známých a přátel
c) časopisy a ostatní tiskoviny
d) veletrhy cestovního ruchu
e) jiné (prosím uveďte) ……………………………
3. Na jak dlouhou návštěvu jste přijeli?
……………………………………………………………………
4. Jaký je hlavní důvod k návštěvě našeho města a co preferujete při návštěvě?
a) poznávací turistika, památky města
b) pěší turistika, příroda
c) cykloturistika
d) návštěvy kulturních akcí, slavností města
e) jiné (prosím uveďte) ………………………………..
5. Co Vám v Kadani chybělo, prosím uveďte:
…………………………………………………………………………………………………
6. Co bylo pro Vás nejkrásnějším zážitkem v Kadani, prosím uveďte:
…………………………………………………………………………………………………
7. Mezi jakou věkovou kategorii patříte:
a) do 20 let
b) 21 – 40 let
c) 41 – 60 let
d) 61 let a více
8. Zde je prostor pro Vaše další osobní vyjádření, připomínky, náměty:

Po vyplnění dotazníku obdržíte v IC pohlednici města zdarma.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte pracovnici Turistického informačního centra Kadaň.
Děkujeme za Váš čas a spolupráci!
Turistické informační centrum Kadaň, Jana Švermy 7, Tel./fax: +420 474 319 550,
Mobil: +420 725 763 497, Email: infocentrum@mesto-kadan.cz, www. mesto-kadan.cz
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příloha č. 3)

„Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani“ – 31. května 2014

Propozice závodů
Registrace:
Start:

v 9.00 hodin – 9.30 hodin 31. května 2014
31. května 2014 od 10.00 hodin, AmFík

Pořadatel:

Město Kadaň, Color 3P, KZK, DDM Šuplík

Prezentace:

Účast je podmíněna podáním „Přihlášky na soutěž, „Prohlášením
zákonného zástupce“ a zaplacením startovného ve výši 100,- Kč/družstvo
(vše v Turistickém informačním centru Kadaň, Jana Švermy 7, Kadaň).
Termín přihlášení: od 1. dubna do 23. května 2014 do 16.00 hodin.
Kapacita je omezena (min. 5, max. 15 družstev).

Místo konání: Kadaň, Nábřeží Maxipsa Fíka, Split, Amfík
Disciplíny:

Mazlení s Broučky
Porcování vorvaně
Vědomostní soutěž o Fíkových kamarádech
Sucholyže
Skok pro něco

Ceny:

1. – 3. místo (poháry, diplomy, bonusové poukázky)
ostatní účastníci (diplomy, upomínkové předměty)

Složení týmu: čtyřčlenné družstvo (min. 1 dospělý a min. 1 dítě - od 7 do 15 let včetně)
Detail jednotlivých disciplín: vždy před zahájením příslušné soutěže
Povinné vybavení: týmový dres – vlastní výroby (např. tričko s označením)
Doporučené vybavení: sportovní oblečení, sportovní obuv, ručník, náhradní oblečení
Organizátorem dodané vybavení: vodácká přilba, plavecká vesta, plavidlo
Bezpečnost: Jednotka požární ochrany města Kadaně
Městská policie Kadaň
Dokumenty: při převzetí přihlášky obdržíte i další instrukce v Turistickém informačním
centru Kadaň, Jana Švermy 7, Kadaň
Závěrečné ujednání: účastníci se zúčastní soutěže na vlastní zodpovědnost, pořadatel však
bude věnovat otázce bezpečnosti maximální možnou pozornost
Změna programu vyhrazena.
Ředitel soutěže:
Pavel Beran

Hlavní rozhodčí:
Mgr. Jiří Štěrba
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příloha č. 4)

TOP

TÝDEN 2014

„Císařská Kadaň 18. srpna – 24. srpna 2014“
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM KADAŇ
JANA ŠVERMY 7, 432 01 Kadaň
Tel: + 420 474 319 550, +420 725 763 497,
Url: www.mesto-kadan.cz , E-mail: infocentrum@mesto-kadan.cz
po, st: 8:00-17:00, út, čt: 8:00-16:00, pá: 8:00-16:30, so: 8:30-12:30, ne: 9:30-13:30
18. srpna 2014 – Kadaň
Kadaň, někdejší královské město s osmnácti tisíci obyvateli v Ústeckém kraji, leží jihozápadně od Chomutova na levém
břehu řeky Ohře. Historické jádro města bylo v roce 1978 prohlášeno městskou památkovou rezervací.
Turistické zajímavosti: Kadaňský hrad, františkánský klášter s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků, kostel Stětí sv. Jana
Křtitele, děkanský kostel Povýšení sv. Kříže, křížová cesta k františkánskému klášteru, sloup Nejsvětější Trojice,
Šlikovský rybník (současná kašna), Katova ulička, městská radnice s gotickou věží, Mikulovická brána, žatecký
barbakán, městské muzeum, galerie Josefa Lieslera, středověká Bašta a hradební expozice.
19. srpna 2014 - Žatec
Královské město Žatec se nachází asi 75 km severozápadně od Prahy a patří mezi nejstarší města ve střední Evropě.
Turistické zajímavosti: Chrám Chmele a Piva, Chmelařské muzeum, Žatecký pivovar, hrob nejstaršího pivaře, městská
radnice a věž, sloup Nejsvětější Trojice, Kněžská brána aj.
20. srpna 2014 - Karlovy Vary
Karlovy Vary leží v západní části České republiky na soutoku řek Teplé a Ohře, přibližně 120 km od Prahy. Patří mezi
největší a nejznámější lázeňské město v ČR.
Turistické zajímavosti: Sadová, Mlýnská, Tržní, Zámecká a Vřídelní kolonáda, Návštěvnické centrum Moser, Jan Becher
muzeum, Rozhledna Diana, Jelení skok, Svatý Linhart, Goethova vyhlídka aj.
21. srpna 2014 – Kadaň
Františkánský klášter (muzeum)
Národní kulturní památka františkánský klášter s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků s bohatou malířskou výzdobou. Pro
návštěvníky zde městské muzeum připravilo tři prohlídkové okruhy.
Muzeum na hradě
Expozice o dějinách a stavebním vývoji hradu.
Galerie Josefa Lieslera
Po celý rok se zde konají pravidelně každý měsíc různé výstavy umělců (obrazy, fotografie, plastiky aj.)
Radniční věž
Výstup na ochoz radniční věže je možný v hlavní turistické sezoně.
Rozhledna na Sv. vrchu
Celoročně přístupná rozhledna pro veřejnost s naučnou stezkou.
Turistické informační centrum Kadaň
Turistické informační centrum Kadaň se nachází v náročně zrekonstruovaném „Egermannově domě“ ve Švermově ul. čp.
7 a nabízí zde rozsáhlé služby pro místní i turisty. K využití je například úschovna kol a zavazadel i půjčovna kol. Je zde
také umístěna galerie Karla Havlíčka a výstavní prostory Městské památkové rezervace.
22. srpna 2014 - Bečov nad Teplou
V západní části České republiky nedaleko světoznámých lázní Karlovy Vary se na pravém břehu řeky Teplá uprostřed
romantické krajiny Slavkovského lesa nachází malebné městečko Bečov nad Teplou.
Turistické zajímavosti: gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek .Od roku 2002 je zde veřejnosti trvale
prezentována unikátní románská ostatková schránka - relikviář sv. Maura. Druhá nejcennější zlatnická památka České
republiky.
23. srpna 2014 - Kadaň
„Císařský den“ je tradiční historická městská slavnost, která se koná vždy poslední srpnový víkend v Kadani. Touto akcí
si připomínáme významnou událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň římský císař a český král Karel IV. Za
hlasitého vyzvánění přivítají občané města krále se svou družinou. Historickou část města ovládnou dobová řemesla,
kejklíři, trhovci, stylová hudba i pouliční divadlo, šermíři i kouzelníci. Na své si přijdou i milovníci rytířských turnajů a
středověkých her.
24. srpna 2014 - Klášterec nad Ohří
Město Klášterec nad Ohří se nachází na levém břehu řeky Ohře, 36 km východně od světoznámých lázní Karlovy Vary,
v místě, kde krásnou přírodní kulisu tvoří rozhraní Krušných a Doupovských hor.
Turistické zajímavosti: dominantou města je zámek s muzeem českého porcelánu. Zámek obklopuje rozsáhlý park u řeky
Ohře, který navazuje na lázeňský areál Kyselka. Dochovalo se také historické centrum s řadou měšťanských domů.
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