MĚSTO KADAŇ
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Zpráva o kultuře ve městě
(květen 2013 - duben 2014)

V Kadani, duben 2014
Zpracoval: Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Kadaň
Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
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Oblast kultury v Kadani je v současné době velice široká a pestrá. Hlavní břemeno při
její organizaci leží na odboru školství, kultury a sportu městského úřadu a příspěvkové
organizaci Kulturní zařízení Kadaň. Při tvorbě kulturního života města se ale navíc osvědčila
podpora zájmových a společenských organizací, které následně přispívají k jejímu dalšímu
rozšíření a zkvalitnění služeb. Díky tomu se například v posledním období zvýšil počet akcí
pro seniory, což aktivnější část kadaňské populace velice kvituje.
Důležitou a nezbytnou součástí této činnosti je propagace města a pořádaných akcí,
která je zajišťována prostřednictvím osvědčených i nových mediálních prostředků. To vše
přispívá k tomu, že se Kadaň stává stále častěji přitažlivým cílem pro návštěvníky z jiných
koutů našeho regionu i České republiky. Důkazem je nejen zvyšující se počet účastníků na
pořádaných akcích, ale i upřímné vyjádření jejich dojmů z návštěvy Kadaně, které najdete
v návštěvní knize Turistického informačního centra nebo přicházejí elektronickou poštou.
Od 1. dubna do 31. října 2014 probíhá další ročník soutěže o titul „Nejkrásnější město
a obec Čech a Moravy 2014“. Kadaň v předchozích anketách čtyřikrát zvítězila a loni
skončila druhá za městem Manětín. Díky této soutěži je vidět, že obyvatelé Kadaně, ale i
návštěvníci naše město obdivují a neváhají se o to podělit s další veřejností.

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, v útulném a prosvětleném prostředí.

Provozní doba Turistického informačního centra Kadaň
den

provozní doba

pondělí

8.00 – 17.00

úterý

8.00 – 16.00

středa

8.00 – 17.00

čtvrtek

8.00 – 16.00

pátek

8.00 – 16.30

sobota

8.30 – 12.30

neděle

9.30 – 13.30

polední přestávka: 11.30 – 12.00
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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, na městskou radniční věž a do 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 Czech POINT (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 ostatními cizími organizátory (i mimo Kadaň)
- úschovna zavazadel, úschovna kol
- dětský koutek
- veřejné WC (včetně přebalovacího pultu)

Návštěvnost informačního centra
měsíc

2008

2009

2010

2011

2012

leden

1 105

1 298

1 985

1 641

únor

1 384

1 340

2 512

1 271

2014

1 129

2013
1 028

725

991

904
1 317
1 235

březen

1 289

1 575

3 329

1 723

934

1 525

duben

1 445

1 753

3 171

1 324

1 864

1 331

květen

2 517

3 090

2 795

2 316

1 918

1 522

červen

1 929

2 727

4 065

2 755

1 864

1 652

červenec

3 437

4 334

4 163

3 711

2 041

2 123

srpen

2 842

3 716

3 850

3 796

2 314

2 871

září

1 980

2 440

3 412

1 172

1 332

3 399

říjen

1 279

1 822

1 888

1 328

1 166

1 516

listopad

1 051

1 844

1 560

1 290

1 127

1 120

prosinec

1 126

2 602

1 455

1 134

1 045

553
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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.
Vystavující v Galerii Josefa Lieslera
období výstavy
28. 3. - 16. 4.
18. 4. - 7. 5.
9. 5. – 28. 5.
30. 5. – 18. 6.
20. 6. – 9. 7.
11. 7. – 30. 7.
1. 8. – 20. 8.
22. 8. – 10. 9.
12. 9. – 1. 10.
3. 10. – 22. 10.
24.10. – 12. 11.
14. 11. – 3. 12.
5. 12. – 23. 12.
9. 1. – 31. 1.
6. 3. – 1. 4.
3. 4. – 29. 4.
30. 4. – 3. 6.

vystavující
2013

téma/styl výstavy

INkluze
Karel Pobříslo
ZUŠ Klášterec n. Ohří+Kadaň
Mateřské školy Kadaň
Kadaňští výtvarníci
Jiří Kolbaba
Hnízdil/Straka (cyklistika)
PaedDr. Jiří Kulhánek
EGERIA
Kácha, Meloun
Libor Chrást
Základní školy
Sixta
2014
Roman Křelina
Eva Frantová
Česká grafika 2. pol. 20. století
Vojtěška Vlčková

Obrazy
Fotografie
Mix
Maxipes Fík
Obrazy
Fotografie
Fotografie
Staré pohlednice
Práce klientů
Plastiky
Fotografie
Advent
Kamenné obrazy
Obrazy
Obrazy, ilustrace, plastiky
Grafika
Biblické krajiny-obrazy

Radniční věž
V roce 2013 byla radniční věž otevřena veřejnosti v rámci hlavní turistické sezony
od 1. května do 29. září.
dny
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

časové intervaly výstupů
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
10.00, 11.00
10.00, 11.00
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Pokud byl zájem větší skupiny turistů o možnost prohlídky radniční věže, bylo jim toto
umožněno mimo časový rozvrh.
I v roce 2013 probíhala v jednotlivých patrech věže výstava architekta Vítka Brandy
s názvem „Architekt v Kadani“. Do příbytku, který se nachází pod ochozem radniční věže,
byly nainstalovány exponáty z městského muzea.
Letní sezona byla ukončena nočním výstupem na radniční věž, který se uskutečnil
v neděli 29. září 2013 v době od 20.00 do 22.00 hodin a využilo jej 55 návštěvníků.
Statistika návštěvnosti radniční věže
měsíc
květen
červen
červenec
srpen
září

rok 2010
ZAVŘENO
52
132
80
15

rok 2011
107
87
162
157
88

rok 2012
53
178
185
174
52 + 316 EHD

rok 2013
66
128
292
238
54 + 583 EHD

Brány památek dokořán
U příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 2014, pod záštitou Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, byl v rámci akce „Brány památek dokořán“
veřejnosti otevřen měšťanský dům čp. 7, tzv. „Egermannův“, v sobotu 26. dubna 2014
od 9.00 do 15.00 hodin a využilo jej 39 návštěvníků. Vstupné bylo zdarma.

Dny evropského dědictví (EHD) – 7. a 8. září
Konec turistické sezony byl v Kadani ukončen 7. a 8. září, kdy se konaly „Dny
evropského dědictví“, jinak nazývané EHD. V těchto dnech měli zájemci opět možnost
navštívit zdarma vybrané kadaňské památky. V některých případech šlo navíc o ojedinělou
příležitost, která se opakuje jen jednou za rok.
Veřejnosti byly otevřeny tyto památky a zajímavá místa:
Název památky
Turistické informační centrum Kadaň
RADNIČNÍ VĚŽ
GALERIE Josefa Lieslera
KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
RŮŽENCOVÁ KAPLE
KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE
MĚSTSKÉ MUZEUM V KADANI
MIKULOVICKÁ BRÁNA
HRADEBNÍ EXPOZICE
STŘEDOVĚKÁ BAŠTA
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Sobota 7. 9. 2013
360
258
180
192
155
120
90

Neděle 8. 9. 2013
223
153
83
150
40
47
68

150
102
180

90
82
98

Jako v minulém roce byla doprovodnou akcí HUDEBNÍ PROCHÁZKA po kadaňských
pamětihodnostech a také divadelní představení „Oživlé hradby“, zprostředkované Kulturním
zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací a členy divadla Navenek v následujícím sledu:
Sobota 7. září od 12.00 do 16.00 hodin
„Kytara napříč památkami“ ( populární nástroj napříč památkami )
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele – F. Lopez – jihoamerické písně
Růžencová kaple – Radek Černý – klasická kytara
Kadaňský hrad – One man a El Checo
Mikulovická brána – ARATHIA – kytarové duo
Neděle 8. září od 14.00 do 17.00 hodin
„Oživlé hradby divadla Navenek“ – divadelní procházka historií
Pod žateckým Barbakánem bylo rozloženo 11 prací studentů ohledně zastavení
Špitálského předměstí – „Oživlé předměstí“.
Industriální stopy „Den techniky a industriálního dědictví“ – 14. září 2013
V loňském roce se podruhé konal Den industriálních památek s názvem „Den
památek techniky a industriálního dědictví“. Jednalo se o procházku po zachráněných
technických objektech ve městě a okolí zaměřených především na energetiku a železniční
trať z Kadaně do Doupova a Kaštic. Součástí akce byla také jízda Doupovskou drahou, která
slavila 110 let od zprovoznění úseku Kadaň – Vilémov u Kadaně.
Statistiku návštěvnosti technických památek nelze přesně určit, protože spousta
návštěvníků si prohlédne objekt pouze zvenčí.
Otevřeny veřejnosti od 10.00 do 16.00 hodin se vstupem zdarma byly tyto objekty:
Distribuční transformátorová stanice - Jiráskova ulice
Distribuční transformátorová stanice – Skalní ulice
Městská elektrárna a rozvodna – Skalní ulice (prohlídka pouze zvenčí)
Želinská elektrárna
Kadaňské místní dráhy

Talent roku 2013
V období od dubna do prosince 2013 probíhal čtvrtý ročník ankety „Talent roku“.
Cílem ankety je péče o podporu a rozvoj talentovaných lidí, především nejmladší věkové
kategorie.
Do soutěže byli nominováni žáci a studenti základních škol a středních škol v Kadani,
žáci a studenti škol mimo Kadaň s trvalým pobytem v Kadani. Návrhy podávali ředitelé škol
včetně DDM Šuplík Kadaň a Základní umělecké školy Klementa Slavického Kadaň a
občanská veřejnost do 2 kategorií:
a) talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka)
- úspěšnost kandidáta na uměleckých soutěžích v kategorii
b) talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)
- úspěšnost kandidáta v předmětových olympiádách a soutěžích středoškolské
odborné činnosti alespoň okresního a vyššího kola
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V lednu o vítězi ankety rozhodla komise pro rozvoj města. Vyhlášení vítězů pak
proběhlo na společném „Galavečeru sportovců a Talentu roku 2013“ v kulturním domě
Střelnice 21. února 2014 od 19.00 hodin.
Talenty roku se stali: a) talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka)
Martina Heroldová (ZUŠ Klementa Slavického)
Veronika Roubínová (ZUŠ Klementa Slavického)
b) talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)
Dinh Huy Hat Minh (Gymnázium Kadaň)
Publikační činnost
V Turistickém informačním centru Kadaň nabízíme veřejnosti k prodeji širokou škálu
knižních titulů.
V říjnu loňského roku vyšla kniha od Petra Hlaváčka – „Nový Jeruzalém? Příběh
františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani“.
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)

Kronika města
Zápisy do kroniky města Kadaně byly zhotoveny za kalendářní rok 2013 kronikářem
města Josefem Bártou. V kronice byly zdůrazněny všechny významné akce, které byly
v dostatečné míře doplněny fotomateriálem i zprávami z místního a regionálního tisku.
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Propagace
V Turistickém informačním centru Kadaň jsou nabízeny návštěvníkům propagační
materiály, letáky o památkách a zajímavostech ve městě, publikace, DVD o Kadani, DVD
Císařský den z let 2009 až 2012 a jiné drobné upomínkové předměty.
Dále informační centrum zprostředkovává prodej vstupenek na akce pořádané
Kulturním zařízením Kadaň, p.o., firmou SASME, s.r.o. a ostatními cizími organizátory.
Rovněž je zde možnost zajištění prodeje vstupenek přes Ticketportal na divadelní
představení, koncerty, muzikály, klubové akce, sportovní a společenské akce po celé České
republice. Nově je zde možné získat vstupenky na kulturní akce přes rezervační systém
Colosseum. Ten umožňuje prodej vstupenek i přes webové stránky Kulturního zařízení
Kadaň, p. o. (www.kultura-kadan.cz), také pak osobně nově i ve sportovní hale. Prodej
vstupenek touto formou usnadní práci nejen organizátorům akcí, ale i zájemcům z Kadaně a
širokého okolí, kteří si budou moci vstupenky koupit jednoduše on-line. Systém byl spuštěn
v březnu 2014.
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 v Klášterci nad Ohří.

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.informuj.cz, www.oblibeny.cz, www.pampeliska.cz,
www.rodinevylety.cz, www.historickasidla.cz, www.sermiri.cz, www.turistika.cz......

Periodika
Prezentace města probíhala v minulé sezoně v periodickém tisku, např. Deník
Chomutovska, TRAVEL profi, 5plus2, Infopress, Nástup, Deník Severní Čechy, Brána, Kam
po Česku, Moje země ....
Kadaňské noviny
Pro spoustu lidí je podoba „klasických“ novin stále nenahraditelná. V případě
regionálního tisku pak jde o kroniku města, která je pro opravdové patrioty zdrojem
informací, které ani jinde nenajdou. Kadaňské noviny mají od roku 2008 svoji internetovou
obrazovou přílohu a návštěvnost stránek neustále stoupá. V roce 2012 se počet čtenářů
blížil k 20 tisícům a návštěvnost stránek nyní atakuje hranici 100 000. Podobná situace byla i
v roce 2013. Hodně návštěvníků stránek je i ze zahraničí. Především z USA, Norska, Belgie,
Německa a dalších zemí.
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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. Staré výtisky byly nově od začátku roku
2014 pravidelně předávány k dispozici návštěvníkům městské knihovny.
Termíny vydání KN:
rok 2013: 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 26. 7., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11.,
15. 11., 29. 11., 13. 12.,
rok 2014: 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 3. 4., 17. 4., 2. 5.

Farmářské trhy
Farmářské trhy organizuje s městem občanské sdružení Český um – Artificium
Bohemicum. Stánky byly otevřeny na náměstí zhruba od 12.00 do 17.00 hodin.
Nově probíhají farmářské trhy v roce 2014 ve středu od 9.00 do 16.00 hodin.
Trhy se konaly v termínech:
rok 2013 - 24. 5., 21. 6., 23. 8., 20. 9., 18. 10., 15.11.
rok 2014 - 12. 3., 9. 4.

Spolupráce s ostatními subjekty ve městě
Město Kadaň spolupracuje s místními sportovními kluby, občanskými sdruženími a
příspěvkovými organizacemi hlavně při pořádání městských slavností a kulturních akcí.
Jedná se například o Dům dětí a mládeže Šuplík, Základní uměleckou školu
Klementa Slavického, SK Kosagym, Taneční studio Reflex, občanské sdružení Rodiče a děti
Kadaně, Tělovýchovnou jednotu DNT Kadaň, TJ vodní sporty Kadaň a další.

9

Kulturní akce – květen 2013 – duben 2014

Narozeniny Maxipsa Fíka – 1. června 2013
Loňské oslavy Narozenin Maxipsa Fíka vyšly přesně na Mezinárodní den dětí. A
právě jako velký dárek všem dětem z Kadaně i okolí byla sobotní slavnost určena. Pro děti
byla připravena spousta zábavy a her. Bohužel počasí oslavám tentokrát vůbec nepřálo, a
tak byl pro silný déšť program předčasně ukončen.
Náklady cca: 200 000 Kč
Příjmy (poplatky za prodejní stánky): 0,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 300 osob
Doprovodné programy k oslavě Narozenin Maxipsa Fíka
V sobotu 25. května byl pro Fíka vypraven zvláštní vlak. Vyjel až z Chomutova a přes
Kadaň zamířil do Kadaňského Rohozce. V Kadani na děti již čekala jejich oblíbená
postavička. Ve vlaku byla k poslechu živá hudba v podobě harmonikáře. V Kadaňském
Rohozci byl připraven pro děti program v podobě her a také nechyběly oblíbené čtyřkolky.
Na nádraží bylo k dispozici i občerstvení. Zájem o tuto akci je opravdu velký, zúčastnilo se jí
loni kolem 400 lidí.
Další akcí je společné malování dětí mateřských škol na chodník, kterou pravidelně
každý rok organizuje Mateřská škola, ulice Na Podlesí, Kadaň. Malovalo se ve čtvrtek 30.
května na parkovišti před Domem dětí a mládeže Šuplík. Děti přišly ze všech šesti
mateřských škol a pod dohledem Maxipsa Fíka malovaly jak o život a poté si všichni
společně zařádili.
30. května se uskutečnil sedmý ročník fotbalového turnaje o pohár Maxipsa Fíka,
který uspořádal Šuplík. Poprvé se mohl odehrát na umělém povrchu. Ten při špatném počasí
přijde vhod dvojnásob. Bojovalo se ve čtyřech kategoriích. Tu nejprestižnější – starší
kategorii chlapců, vyhrálo družstvo 1. ZŠ Kadaň. Kategorii mladších chlapců vyhrála 3. ZŠ
Kadaň, která si odnesla prvenství také v kategorii starších dívek. Dívky mladší stejně
suverénně vyhrála 1. ZŠ Kadaň.
Doprovodem oslav Narozenin Maxipsa Fíka byla také výstava dětských prací
mateřských škol v Kadani, která byla zahájena 30. května vernisáží v galerii Josefa Lieslera.

Kinematograf bratří Čadíků – 14. až 17. července
Ve dnech 14. až 19. července se promítalo na Mírovém náměstí několik českých
filmů. Kinematograf bratří Čadíků je společnost, která provozuje 15 mobilních kin a promítá
výhradně české filmy. Čas zahájení představení byl vždy po setmění.
V neděli 14.7. 2013 se z technických důvodů (ze strany Kinematografu) nepromítalo.
Proto se film „Signál“, který se měl promítat 14. 7. 2013, promítal v úterý 16. 7. 2013 po
skončení filmu „Perfekt days“.
Program:
14. 7. – Signál ( nepromítalo se)
15. 7. – Probudím se včera
16. 7. – Perfect days + Signál
17. 7. – Okresní přebor
Náklady cca: 30 000 Kč
Odhad návštěvníků: cca 1 000 osob
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Vysmáté léto – 20. července
Desátý ročník Vysmátého léta se uskutečnil 20. července. Na návštěvníky čekala tři
pódia, kde se během dne vystřídaly dvě desítky skupin z České republiky i ze zahraničí.
Počasí organizátorům i návštěvníkům přálo. Organizátorem akce je firma SASME s.r.o.

Náklady města: 600.000 Kč
Odhad návštěvníků: cca 7 000 osob

Císařský den – 24. srpna
„Císařský den“ je tradiční historická slavnost, která se koná většinou 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.
V roce 2013 jsme oslavili již 21. příjezd Karla IV. se svojí družinou do královského
města Kadaně. Císařský den tak vstoupil do své třetí desítky. Diváky čekalo několik změn,
tou největší byla změna představitelů hlavních rolí, kdy Jan Milota a Iveta Svobodová předali
v roce 2012 svoji štafetu nové dvojici: Miroslav Nyklíček a Magda Nucová.
K další ze zásadnějších změn došlo v případě hradeb, neboť se v loňském roce
hradby neoživovaly. O pravidelné atrakce ale návštěvníci nepřišli. Většinu z nich našli ve
Smetanových sadech. Pro milovníky středověkých zbraní tam byly ukázky střelby z
obléhacího praku, nechyběl zookoutek, netradiční hry a soutěže. V průběhu dne pak
probíhaly ukázky jezdectví a sokolnictví.
Diváci se také mohli těšit hned ze dvou průvodů. Ten první byl tradiční příchod Karla
IV. s jeho doprovodem, který šel z františkánského kláštera na náměstí. Druhý byl později,
kdy se vydal císař s doprovodem z náměstí skrz Mikulovickou bránu na kolbiště ve
Smetanových sadech, kde byl pro českého panovníka připraven program završený rytířským
turnajem. Na turnaj přijeli rytíři až ze Slovenska – skupina Normani. Na hlavním pódiu na
Mírovém náměstí se během dne vystřídala řada hudebních a tanečních skupin. Navečer se
poprvé v Kadani představila skupina Navostro. Je to česko-skotsko-americká mělnická
kapela, která pro svou tvorbu čerpá inspiraci především v keltské hudbě. Závěr kadaňské
slavnosti opět probíhal v duchu dvacetileté tradice a vše ukončil krásný ohňostroj.
Při příležitosti Císařského dne se opět uskutečnil další ročník jízd historického
parního vlaku. V čele tohoto vlaku byla opět známá parní lokomotiva 475.111, která v roce
2012 prodělala velkou opravu kotle.
V době konání Císařského dne bylo posíleno autobusové spojení na trase KadaňChomutov. Návštěvníci slavností využívající hromadnou dopravu tak nepřišli ani o závěr
slavnosti. Zpět do Chomutova autobus odjížděl přibližně půl hodiny po skončení ohňostroje.
Náklady cca: 1 817 434,- Kč
Příjmy (poplatky za prodejní stánky): 55.100,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 10.000 osob
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Advent – 30. listopadu
Zahájení adventu v Kadani, které se konalo v sobotu 30. listopadu na Mírovém
náměstí, úspěšně navázalo na předešlé ročníky této akce, ale přineslo i několik novinek.
Někteří návštěvníci si pochvalovali nové rozmístění stánků kolem náměstí. Z programu
zaujali nepřehlédnutelní andělé v podání divadla Kvelb. Stále plno bylo u stánků, kde
členové divadla Navenek připomínali vánoční zvyky. První svíce na adventním věnci byla
zapálena pomocí hornického světla od krušnohorských havířů, které jim předala sv. Barbora.
V sobotu 30. listopadu byl vypraven až z Lovosic do Kadaňského Rohozce
Mikulášský vlak pro děti a rodiče. V Kadaňském Rohozci bylo připraveno občerstvení a
drobný program. Mikuláš s čertem pak ve vlaku při zpáteční cestě vyhodnotil děti podle
zásluh a rozdával jim dárky.
Jízdu vlakem využilo 452 cestujících.
Náklady cca: 186.773,- Kč
Příjmy (poplatky za prodejní stánky): 12.000,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 2.500 osob
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Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace (dále jen KZK)
Snahou KZK je mít pestrou nabídku pořadů, ze které si vyberou jak příznivci mainstreamu,
tak fanoušci menších žánrů. Stejně tak je pro KZK důležitá spokojenost různých věkových
skupin. Od počátku existence jsme otevřeni i aktivně vyhledáváme spolupráci s místními
subjekty, jako jsou školy, neziskové a zájmové organizace. Příkladem z poslední doby může
být například spolupráce se ZUŠ Klementa Slavického, místním gymnáziem a jeho
pěveckým sborem Madrigal, čajovnami Kašmír a Sněžný drak. Společnost Klubu přátel
hudby a Fotokroužek08 jsme vzali pod svá křídla. Spolupracujeme ale i s aktivními jedinci.
Nástin vývoje za poslední období ke stavu v roce 2014:
koncerty rockové a populární hudby – díky velkým rockovým a popovým koncertům v
Orfeu si Kadaň získává pověst kulturního města v širokém okolí.
Koncerty pořádané KZK:
22. 5. 2013 – Radůza /45.000, 100, 20.000/
14. 6. 2013 – Okrej, guest: Oskar Petr /bez nákladů, 100/
20. 9. 2013 – Zrní /25.000, 150, 20.000/
22. 11. 2013 – Next Company Special
20. 12. 2013 – Respekt for Hip Hop
21. 12. 2013– X-left to die + Hot Pants
Koncerty pořádané ostatními subjekty s podporou KZK:
SASME s.r.o.:
15. 3.. 2013 – Monkey Business
25. 5.. 2013 – Horkýže Slíže
12. 10. 2013 – Katapult
Charlie & Yvett:
23. 2. 2013 – Sto zvířat, Love Makers
13. 12. 201š – The Young Gods (Švýcarsko)
Milan Hanka, Most
2.11. 2013 – Dymytry
Pavel Zítko, Pizzerie U Brány
12. 11. 2013 – Špejbl´s Helprs
koncerty alternativních žánrů – Cavern Club Střelnice se stal vyhledávanou scénou pro
kapely hrající jazz, fusion, world music a podobné žánry. Koncertují tu skupiny z ČR i
zahraničí (Jiří Vondrák o V. Vysockém, Jazz Effterratt, Vladimír Václavek). Při pořádání
těchto koncertů se vyplatila sázka na kvalitu a vytrvalost. Publikum si do klubu nachází
cestu, na podobné koncerty ovšem nikdy neproudí masy (nicméně před třemi lety jsme
počítali jednotlivce, dnes se prázdného klubu nebojíme). Nízké náklady jsou dány
vytvořenými kontakty na „levné manažery“ a pověstí klubu. /max. 6.000, 30-40 diváků, Ø
1000/
Některé koncerty v této kategorii jsou naprosto výjimečné. V říjnu 2013 koncert Marie Doyle
Kennedy – britské herečky a zpěvačky, kterou české publikum zná zejména z historické TV 2
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série Tudorovci /10.000/. V roce 2014 pak koncert amerického bluesmana Carvina Jonese,
který byl velkou událostí a zaplnil Orfeum. /10.000,/ Albert Villa a trio, přední španělský
jazzový kytarista.
Pokračuje spolupráce s produkční kanceláří amerických a kanadských umělců Kennedy
Music Promotion, u níž jsme si díky vstřícnému přístupu vybudovali renomé, takže některé
koncerty můžeme uspořádat v Kadani v rámci tour po Německu jako jediní pořadatelé v ČR
(Sweet Remains, Alias Julius Trio); díky dobrým kontaktům jsme se dostali do povědomí
evropských alternativních producentů a jsme často oslovovaným klubem pro evropská turné
/max. 8.000, 40-50 diváků/. Největším úspěchem ale je, že jsme si vytvořili klientelu
klubových návštěvníků. Navíc jsme začali některé z koncertů pořádat na netradičních
místech (kadaňské hradby, zahrady apod.), což zájem diváků ještě podporuje a hodláme
v tom tedy pokračovat.
Dále se konají i koncerty na zajímavých místech, např. Kroutil & Řeháčková na katově
plácku či Táňa Fischerová v altánku před Střelnicí.
Taneční vystoupení zimbabwské skupiny IYASA proběhlo 24. 7. tradičně ve vyprodaném
AmFíku.
Kadaňské kapely, ale i kapely z okolí mají stále možnost zahrát si se svými spřízněnými
kapelami, které přijedou za cestovní náklady. V klubu se rovněž natáčel i hudební klip.
koncerty vážné hudby – Po loňském spojení se Společností KPH spolupracujeme s paní
Bernhardtovou na tvorbě programu klasické hudby v Kadani. Cena jednoho pořadu je cca
15.000 Kč, průměrná návštěvnost 80 lidí, výnos kolem 4.000 Kč. V roce 2013 proběhly tyto
koncerty: 16. 4. Dana Burešová, sólistka opery Národního divadla, nositelka Ceny Thálie, 17.
5. Viktor Mazáček a Stanislav Barek – housle a kytara, 28. 5. Pražské kytarové kvarteto; 17.
9. Jakub Pustina – baryton, Jennifer HyunJung Yoon - soprán /Jižní Korea/, Richard Pohl –
klavír; 19. 11. Fibich – Poem.
Pokračujeme v tradici adventních a tříkrálových koncertů /á 5.000, zdarma/ i uvádění Rybovy
mše ve vánočním čase /cca 10.000, zdarma/, což je veřejností oceňováno. V roce 2014 byla
tradice rozšířena o koncert velikonoční /Stabat Mater F.I.Tůmy a další velikonoční skladby/.
Tyto duchovní koncerty jsou zdarma či za dobrovolné vstupné a návštěvnicky jsou velmi
úspěšné /vždy víceméně „plný kostel“/.
Unikátní projekt Jany Šílové z KZK, která sestavila z kadaňských občanů ad hoc 20členný
smíšený sbor, dostal v roce 2013 nový rozměr. Spolu s Markétou Křivdovou sestavily nejen
sbor, ale ve spolupráci se ZUŠ v Kadani a Klášterci i orchestr. Vše vyvrcholilo provedením
vánoční mše G. Zrunka v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků, který navštívilo přes 200
nadšených diváků.
V nabídce se objevila i možnost zájezdu na záznam opery G. F. Händela Julius Caesar.
V prostorách KZK se rovněž koná většina žákovských a dalších koncertů ZUŠ Klementa
Slavického.
koncerty folkové hudby – v lednu Karel Plíhal /25.000, 150, 15.000/, v březnu Nezmaři –
30 let, v dubnu Fleret /45.000, 180, 30.000/, v říjnu Hop Trop (k 10. výročí úmrtí Rudy
Koblice) /25.000, 100, 15.000/, v prosinci Vlasta Redl s kapelou /50.000, 120, 25.000/
pořady Jiřího Černého – spolupráce s publicistou Jiřím Černým pokračuje velmi úspěšně,
spokojenost panuje na obou stranách. Večery se snažíme pořádat jednou za dva měsíce.
Vše je ale limitováno zdravotním stavem pana Černého. 29.1. Eva Olmerová, 12.3. Jimmi
Hendrix, 12.11. Jiří Schelinger /á 4.000, Ø 40, Ø 1400/. Nejbližší pořad bude v květnu o
rockové legendě Bruce Springsteenovi. Na doporučení pana Černého jsme pozvali i Jana
Rejžka s jeho pořadem 3.
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divadelní představení – při pořádání divadelních představení se KZK drží praxe střídání
větších a komornějších produkcí doplněných produkcemi ochotnických divadel, zejména
kadaňského Navenku, který si získal velmi širokou a věrnou skupinu příznivců – soubor byl
založen v roce 2003 a za 10 let mělo premiéru na 20 her + menší projekty. Dá se s jistotou
říci, že jejich představení jsou nejnavštěvovanějšími v sezoně. Představení profesionálních,
poloprofesionálních a zájezdních souborů: 3. 5. 2013 Mam´zelle Nitouche (Otakar Brousek
ml.) /25.000, 80, 12.000/, Osamělé večery Dory N. /6.000, 40, 2.000/, Marie Stuartovna
(Fridrich Schiller) /12.000, 50, 3000/, 1. 12. zájezd do Prahy na Děvčátko – vánoční příběh;
16. 12. Jozef a Mária – Divadlo Commedia Poprad /12.000, 50, 3000/, 17. 12. zájezd do
pražských divadel Ta Fantastika a Švandovo divadlo
Kadaňský divadelní březen (KDB) – po přesunu divadelní přehlídky z května na březen se
středeční představení KDB stále těší zájmu diváků. Průměrná cena představení na KDB je
3000, návštěvnost u přespolních souborů 50 diváků, u divadla Navenek 250 – 300 diváků, Ø
1000 + 30 permanentních vstupenek á 100 Kč/
nedělní pohádky – pokračuje úspěšná letní série pohádek v rámci Františkánského léta.
KZK i nadále organizuje cca jednou měsíčně nedělní pohádky na Střelnici.
zábavné pořady – 11.6. Miroslav Donutil /62.000, 200, 45.000/, 30.10. Zdeněk Troška
/30.000, 120, 22.000/
zábavy pro všechny generace – s orchestrem Milana Baranijaka /čisté smluvní náklady
2000, cca 100 lidí 1-2x do měsíce/, s kapelou Robinson Františka Fiřta /bez nákladů/
spolupráce s Klubem seniorů města Kadaně – od září pravidelné schůze, MDŽ, v září již
tradiční Setkání heligonkářů a harmonikářů
country večery – spolupráce s pořadatelem Country Kozy Jiřím Bauerem /1x za dva
měsíce, čisté smluvní náklady 5000, cca 100 lidí/, nadále i 2x v létě v programu
Františkánského léta
filmový klub – kvůli problémům s OSA jsme zůstali u tradice dvou festivalů outdoorových
filmů (Expediční kamera v březnu, Festival zimních sportů Snow Film Fest v listopadu – obojí
cca 700 za práva). Pořádáme také výjimečné projekce filmů spjatých s Kadaní. V lednu 2014
to byla projekce filmu Liga nepotřebných, ve kterém hrají kadaňští herci.
dámský klub – 4x do roka, diskusní pořady s kulturními vložkami a módní přehlídkou
/náklady 15.000, Ø 80, Ø 4.000/ Leona Hrnková, která dámské kluby pořádá, pozvala přes
KZK do Kadaně i výjimečné hosty, kteří do posledního místa vyprodali Orfeum – v roce 2013
MUDr. Jan Hnízdil /38.000, 300, 45.000 - výnos převýšil náklady, a tvoří tak ekonomickou
výjimku/.
Večery ve věži – Zhruba dvakrát měsíčně (mimo letní sezonu) se ve věži kadaňského hradu
konají autorská čtení a setkání s autory, překladateli a zajímavými osobnostmi. Radek Malý
(dětem), Toman Brod, Nové poznatky o RKZ, Po stopách krále Miroslava, Hrdina nesvé
doby (Julius Fučík), Znáte Jerzy Wittlina?, Jana a Martin Radovští, cestopisy: Jižní Amerika,
Cesta po Srí Lance, Centrální Afrika, Izrael, Josemar Mora Muňoz – kostarický ornitolog,
Peru, Karibuni Kenya, Večery ve věži si získaly své publikum a mají pevné místo v kulturním
kalendáři. /v průměru 2.000, Ø 30 diváků/ 4
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pořady pro děti v knihovně – Animační dílny s Animánií Plzeň 2x, od roku 2014 nabízíme
školám pravidelně jednou měsíčně setkání se spisovateli a ilustrátory dětské literatury (např.
Ivana Březinová, Lucie Seifertová, Miloš Kratochvíl), nabídka se setkala s živým zájmem, a
tak ji budeme pravidelně opakovat.
Univerzita třetího věku – Na jaře 2013 skončil první cyklus U3V ve spolupráci s UJEP.
Kurzy mají velmi široké rozpětí. Od přednášek o zdravém životním stylu ve vyšším věku přes
digitální fotografii až k cestování, historii a poezii. Ihned se rozjel další ročník U3V. Je velmi
příjemné, že se KZK daří najít zajímavá témata a neméně zajímavé lektory (Mozek a jeho
taje – prim. MUDr. Jiří Neumann, Praktická astronomie – RNDr. Pavel Pintr a další),
zapojujeme i místní nadšence, např. Jindřicha Domanju, Jana Kašku či Jana Straku. Již
druhým rokem je v nabídce rovněž anglický jazyk. Univerzita třetího věku je tak velmi svěží a
příjemnou součástí nabídky KZK. Když se sečtou všechny účasti na přednáškách, kurzy
dohromady navštíví téměř čtyři sta frekventantů. Studenti U3V platí za semestr poplatek 300
- 350,- Kč.
jazykové kurzy – KZK zprostředkovává a poskytuje prostor pro tyto jazykové kurzy:
španělština – jednou týdně už druhým rokem
francouzština – jednou týdně prvním rokem
italština – jednou týdně prvním rokem
angličtina - jednou týdně prvním rokem v rámci U3V
angličtina – jednou týdně druhým rokem (mimo U3V)
taneční pro dospělé – po loňském úspěšném kurzu nebyl letos zájem o kurz takový, aby
mohl být otevřen
MČR ve Scrabble – již pátým rokem se v KD Střelnice koná jeden z turnajů seriálu MČR ve
hře Scrabble (v roce 2011 proběhlo v Kadani rovněž finále národní soutěže).
Krajské šachové turnaje mládeže + turnaj FIDE – protože šachový klub Kadaň má sídlo
na Střelnici a ligové zápasy hraje v salónku, využili jsme přítomnosti sálu a techniky
k pořádání turnajů mládeže pro celý kraj a jednoho mezinárodního turnaje FIDE přímo na
Střelnici. Tato tradice trvá již čtvrtým rokem.
Plesová sezona
Plesová sezona začala posledním říjnovým víkendem a skončila třetí březnovou sobotou.
Během sezony se konalo 8 maturitních plesů místních středních škol a čtyři plesy profesních
či zájmových organizací (ČEZ, cyklisté, kuželkáři, neziskovky).
KZK s občanskými sdruženími pořádá První ples sezony (15. 11. 2013), benefiční ples se
slušnou návštěvností. Za poslední roky to vždy bylo příjemné otevření plesové sezony.
Program vždy zajišťují zúčastněné neziskové organizace (počet se ustálil na 10), které se
pravidelně schází na organizačních schůzkách, přičemž náklady jsou minimální (kapela,
ochranka). /15.000 vč. tomboly, 150 lidí, 5.000/ Výtěžek z plesu jde na vylosované občanské
sdružení. Loňské 1. kadaňské štrúdlování se pro rok 2013 změnilo na přehlídku jednohubek.
Samozřejmě s hlasováním o tu nejchutnější.
Jedna z únorových sobot patří Hala bala galavečeru sportovců a talentů města (21. 2.
2013), kde se vyhlašuje oproti původním ročníkům nejen „Nejpopulárnější sportovec města
Kadaně“, ale také výsledky soutěže o „Talent roku 2013“. Tato společenská akce se těší
stále většímu zájmu veřejnosti. /55.000, 150, 20.000/ 5
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Ples města
Ponechali jsme lednový termín – loňské zkušenosti byly více než dobré (18. 1. 2013,
Magnum Jazz Big Band, Ivan Mládek, Petra Hapková).
Kapela – Magnum Jazz Big Band – ještě jednou jsme se rozhodli angažovat orchestr, který
napoprvé dokázal nadchnout.
Hosté – T.S. Stardance, En.Dru & Nasty, tematický fotokoutek
Moderátor - Martin Šíl
Ples města udržuje trend „obrození“. Pro příští rok hledáme novou kapelu a samozřejmě
hosty, kteří by přilákali návštěvníky. /125.000, 200, 25.000 + 40.000 sponzoři/
Konference
Rok 2013 byl velmi bohatý na konference pořádané či zajišťované prostřednictvím KZK.
V dubnu to byla celorepubliková konference gynekologické společnosti, v září třídenní
mezinárodní konference Montanregion a v září dvoudenní konference lékárnické společnosti
– XXIX. lékárnické dny, následovaná setkáním Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska. Krom toho byla ještě v březnu prezentace projektů studentů ČVUT na téma
Znovuobjevované předměstí. Každoročně se opakuje Setkání obyvatel zaniklých obcí.
V březnu se na Střelnici konal krajanský festival bývalých německých obyvatel a jejich rodin
Egertalfest 2014!
Víkend pro Rafandu – 15.-17. 11.
Páteční představení Večírek divadla Navenek zhlédlo 240 diváků, po odečtení nákladů
jednorázové reprízy pořadatelé odešlou na konto 7 300 korun. Sobotní akci S.O.S. Rafanda
na Střelnici navštívilo 204 lidí. Na vstupném se vybralo 14 280 korun, ve veřejné sbírce pak
dalších 2 191 korun. Na koncertě skupiny Špejbl's Helprs v Orfeu lidé přispěli na konto 5 639
korunami. Od nedělní Cesty pro Rafandu neodradilo studené inverzní počasí na čtyři desítky
rodin s dětmi, shromáždily 6 300 korun. Projížďky na koních v areálu Františkánských zahrad
přinesly 410 korun, občanské sdružení Egeria inkasovalo tamtéž za sladké pečivo 4 225
korun. Celkový výtěžek byl 40 345 Kč.
Diskotéka s Maxipsem Fíkem pro DOZP
Na popud mladých lidí, kteří chtěli udělat charitativní benefiční akci, jsme zorganizovali
diskotéku pro klienty Domovů pro osoby se zdravotním postižením z okolí. Nakonec se akce
zúčastnilo cca 100 klientů z DOZP Kadaň, Kovářská, Vejprty, Chomutov, Žatec a Tuchořice.
Kolbaba – využili jsme blízkého vztahu známého fotografa ke Kadani a budeme jej zvát na
pravidelné besedy s diashow. Zatím proběhly: v červenci Fotograf na cestách /23.000, 115,
12.000/ a Ostrov Bali, můj druhý domov /23.000, 140, 22.000/. V říjnu 2014 přijede
s přednáškou o Islandu.
Noc kostelů
Tradiční akce ve spolupráci s církvemi, večerní procházka po kostelech s programem.
Zájezd do Anglie
KZK zorganizovalo poznávací zájezd do Anglie, který proběhl ve druhém zářijovém týdnu –
v Canterbury byl předán dar od františkánského kláštera kostelu sv. Martina, nejstaršímu
kostelu v Anglii, který je na seznamu kulturního dědictví UNESCO. 6
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Městské muzeum v Kadani
- návštěvnost městského muzea za rok 2013
Františkánský klášter: 3.400 návštěvníků
Kadaňský hrad: 800 návštěvníků
Militaria ve Středověké baště: 750 návštěvníků
CELKEM: 4.950 návštěvníků
MILITARIA ve Středověké baště
Slavnostní otevření proběhlo 28. června, expozice byla otevřena o víkendech v červenci až
září v době od 11:00 do 17:00 hodin.
Což takhle potěžkat si opravdový meč? Nebo si vyzkoušet oblečení husitského bojovníka.
Potěžkat velkou polní, kterou nosil voják C&K armády. A víte, co je to bandalír a jak vypadal?
Všechno to a mnohem více se dozvíte při návštěvě expozice MILITARIA ve Středověké
baště.
Vstupné: 30 Kč, děti do 3 let zdarma.
Vytvořili jsme také novou tradici - Muzeobus – muzeum na výletě.
/náklady 4-5 tisíc, tržba na jízdném 2-5 tisíc/.
V roce 2013 se také uskutečnily následující výstavy, přednášky, akce /výběr/:
Výstavy, přednášky, akce:
23. 3. 2013 - Muzeobus – Most, Rýzmburk
listopad-prosinec 2012 - Čajová škola - 7 večerů
3. 4. 2013 Jan Masaryk – Prof. PhDr. Jiří Kocian CSc.
15. 5. 2013 – Další poklad z minulosti – o objevu hist. dokumentů v radniční kapli
22. 6. 2013 Muzeobusem do pravěku
9. 9. – 30. 10. 2013 Kult 14 sv. Pomocníků
9. 10. 2013 Legenda o 14 sv. Pomocnících – komponovaný světelný pořad
13. 10. 2013 Muzeobusem za svatováclavskou korunou do Loun
29. 10. 2013 Putování ke svatému hrobu – výstava obrazů a plastik Martina Tomáška
22. 11. 2013 Nový Jeruzalém – křest knihy
30. 11. 2013 Adventus – výstava s koncertem
7. 12. 2013 Muzeobusem na vánoční trhy v Annabergu
Výdaje na tyto akce jsou minimální /max. 1.500/ a návštěvnost mezi 10 – 50 lidmi.
ARCHEOklub
Vzdělávací kroužek pro všechny příznivce archeologie, prehistorie a historie s názvem zažil
další úspěšnou sezonu. Jedná se o sérii přednášek, tvůrčích dílen, výletů, archeologické
praxe a možnost nahlédnout do míst jinak nepřístupných (depozitáře, laboratoře, terénní
výzkum). Organizační tým tvoří Jana Šílová, Jiří Šlajsna a Michaela Balášová. Pro letošek
pak KZK a ARCHEOklub připravily dva běhy příměstského tábora.
Adoptuj si svoji včelu
Na jaře 2012 pořídilo KZK do klášterní zahrady pět úlů a včelstev. Vstupní náklad byl 35.000
Kč. Vyhlásili jsme akci „Adoptuj si svoji včelu“, kdy se za 100 Kč adoptivnímu rodiči nabídlo
300g medu s originální etiketou, rodný list včely a volný vstup na akci do klubu. 270
adoptivních rodičů se tak 27.000 Kč na celé akci významně podílelo. Akci jsme zopakovali
v roce 2013 v jiném výtvarném pojetí a výtěžek byl 12.000 Kč. 7
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18. 10. Kirwitzerův den nanečisto
Studenti U3V a gymnázia
Josef Kořenský - Podkrušnohorská linie na Kadaňsku
Jan Kulhánek - Důlní dílo v Želině na Kadaňsku
Hana Benešová - Zmizelé Čadrovice
Ivana Antoňová - Zaniklý Prunéřov - osudy jedné rodiny
Kristýna Bohuslavová - Francouzština hrou
Milena Žabová - Ze života stromů
Ing. Pavel Šitner - Globální problémy války a míru
19. 10. Kirwitzerův den
14:00 Bc. Martin Damašek, M.A. - Kierkegaard - výzva pro Evropu
15:00 Ing. Roman Kodým, Ph.D. - "Vodíkový věk" - cesta k ekologické dopravě a zajištění
energetických potřeb lidstva v budoucnosti?
16:00 RNDr. Zdeněk Kalva, CSc. - Rudolf Steiner a cesta ke Schrödingerově rovnici
17:00 Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. - Kmenové buňky: současnost a očekávání
18:00 Mgr. Martin Flosman - Vojenští duchovní v československé zahraniční armádě na
západě v letech 1939 - 1945
/10.000, 80 diváků, zdarma/
KZK pořádala v roce 2013 tyto slavnosti:
11. 5. Johanité v Kadani
Po celý den k vidění rytířské ležení skupiny Pro Fide zaměřené na johanitský řád, soutěže
pro malé rekruty, ukázka dobového léčení raněného (pro otrlé diváky:), výcvik rytířů a ukázka
boje, jízda na koních, stánek s meči a štíty, občerstvení, skupiny historické hudby Arcus a
Album /45.000, 500 návštěvníků, zdarma/
4. 5. Majáles Cadanensis
Ve Smetanových sadech
Uragán Andrew a Reggae Orthodox, Joe Purple, Nucený výsek, Next Company, Hot Pants a
večer od 20 hodin v Orfeu uspořádán „prémiový“ koncert Ty Syčáci a UJD.
/70.000, 500 lidí, 30.000/
15. 6. Den otců (s klubem malé kopané Dehet Kadaň)
Přes 30 minimálně dvoučlenných a dvougeneračních družstev dostalo soutěžní kartu a mapu
Kadaně s vyznačenými kontrolními stanovišti, kde vyplňovala soutěžní kvízy a plnila
dovednostní úkoly. Délka trasy byla zhruba 2,5 km. Start a cíl byl v zahradě františkánského
kláštera. Po skončení soutěže pokračoval kulturní program v zahradě kláštera, kde
k opékání vuřtů hrály místní kapely. /10.000, 150 účastníků a diváků/
24. 6. - 23. 9. Františkánské léto
Od června do září jsou každou neděli v zahradách od 14.00 hodin na malém pódiu koncerty
pro všechny generace (dechovka, dixieland, harmonika, big band…) /á cca 8.000/ a od 16.00
hodin divadelní pohádka pro děti /á cca 7.000/. Návštěvnost závisí na počasí, u koncertů se
pohybuje kolem 80 lidí (probíhají na malém pódiu u restaurace Konírna). Na pohádky chodí
mezi 50 a 100 návštěvníky (velké jeviště v zahradě). Tyto tradiční akce jsou nepravidelně
doplněny sobotními většími koncerty. 8
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22. 6. Kadaňské pivní slavnosti (festival minipivovarů, ve spolupráci s Královstvím piva
Chomutov)
Po prvním ročníku, kdy nás zaskočil velký zájem o tuto novou akci, jsme se na druhý ročník
důkladně připravili. Připraveno bylo deset minipivovarů se svými ležáky a dalšími druhy piva.
Jako velká atrakce jezdil pivní šlapohyb – opravdu velké šlapací auto žatecké Chmelobrany,
na kterém šlapající pasažéři doplňují síly pěnivým mokem. Samozřejmě nechyběl hudební
program. Dorazilo na osm set spokojených návštěvníků. Třetí ročník je již přichystaný
s dalšími novinkami. /40.000, 800, 35.000/
5. 10. United Colours of Kadaň
Akce iniciovaná Výborem pro národnostní menšiny při RM Kadaně. Prezentační stánky
národnostních menšin v Kadani s národními specialitami, zvyky, soutěžemi a kvízy. /20.000,
cca 400 návštěvníků, zdarma/
7. 9. Kytara napříč památkami
od 12 do 16h. v rámci EHD v Kadani
Prezentace různých kytarových stylů a směrů.
Svatá (Mikulovská) brána – Duo Arathia (alternativní hudba)
Kadaňský hrad – El Checo (One Man Music – rock/blues)
Kostel Stětí sv. Jana – Fernando López (guatemalský písničkář)
Růžencová kaple – Tomáš Froněk (klasická kytara)
Večer od 18:00 hodin pak všichni zúčastnění odehráli společný koncert v AmFíku.
/4.000, 150 návštěvníků/
24.9. - Svatováclavské vinobraní
Tato slavnost je zahájena bohoslužbou ve františkánském klášteře. Na mši naváže otevírání
"Hory" ve Svatováclavské vinici. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu zaměřenou na
vinařství na Kadaňsku, celý areál zahrad a průběh zpracování hroznů - mletí, odzrnění,
rmutování a lisování a mohou ochutnat letošní burčák, čerstvý vinný mošt a víno. Kulturní
program zajišťují cimbálové muziky Réva a Linda z Moravy a folkrocková skupina Bujabéza.
Návštěvníkům bylo v muzeu umožněno prohlédnout si ostatky sv. Václava nalezené v kapli
radniční věže. /120.000, přes 4000 návštěvníků vč. dětí, 100.000/
25. 1. 2014 - Multismash Fest - 2. ročník etnofestivalu (původně JiggaBoo Fest), na němž
jsme spolupracovali přímo s ethno kapelami z Chomutova, díky jejichž kontaktům se podařilo
udržet velmi nízké náklady. Vystoupily kapely
ARCUS/gotická hudba/ Chomutov
TARATIBU/ethno-world music/Chomutov
KETHANO DROM/tradiční romská hudba/Chomutov
ZDARR/acoustic-alternative/Most
WHISPERING OF SOUL/rock-pop/Chomutov
/14.000, 120, 6.000/
1. 3. 2014 – Masopust
Při pořádání svého druhého Masopustu se KZK rozhodla změnit pojetí akce. Celé dění bylo
přesunuto na Mírové náměstí, kde byla vytvořena „masopustní náves“ s jevištěm a tržištěm.
Odtud pak průvod maškar vyrazil na Střelnici ke slavnostní salvě ostrostřelců a dále k řece,
kde obřadně utopil Moranu. Žateckou ulicí se pak vrátil zpět na Mírové náměstí. Akce tak
dostala velmi kompaktní charakter. Velké množství spokojených návštěvníků bylo důkazem,
že tato strategie byla správná. Proto počítáme i s dalšími ročníky v podobném duchu.
/140.000, odhadem 1000 návštěvníků, zdarma/ 9
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Galerie Josefa Lieslera
Od září 2013 přešla pod KZK Galerie Josefa Lieslera. Výstavy byly nasmlouvané do počátku
roku 2014, poté jsme v únoru provedli rekonstrukci vnitřních prostor a od března jsme galerii
otevřeli v jiném režimu a s novou dramaturgií. Výstavy trvají celý měsíc a jejich výběr
zajišťuje externí kurátor. Od březnového znovuotevření také nově nabízíme základním i
středním školám možnost komentovaných prohlídek výstav, při kterých vystavovaná díla
začleňujeme do širšího výtvarného, potažmo kulturního kontextu, a žákům se tak snažíme
přiblížit výtvarné umění jak z hlediska odborného, tak z hlediska celospolečenského
významu – tuto možnost již využilo několik tříd s celkovým počtem 63 žáků a doufáme, že
zájem bude stálý a stoupající.
Návštěvnost 2013:
1. – 10. 9. Kadaň před 100 lety - 600
12. – 30. 9. Chuť do života – Egeria - 180
3. – 21. 10. David Meloun + Libor Kácha - 221
29. 10. – 12. 11. Libor Chrást - 88
14. 11. – 3. 12. Předvánoční čas – ZŠ - 1044
5. 12. – 23. 12. Vladimír Sixta - 248
9. – 31. 1. Roman Křelina - 165
CELKEM: 2546
Plán výstav na rok 2014:
6. 3. – 1. 4. Eva Frantová – obrazy, ilustrace, plastiky
3. 4. – 29. 4. Česká grafika 2. poloviny 20. století – grafika
30. 4. – 3. 6. Vojtěška Vlčková: Biblické krajiny – plastiky, fotografie, šperk
5. 6. – 1. 7. Jiří Stejskal: Proměny – obrazy
3. 7. – 5. 8. Jindra Husáriková: Umění malby – obrazy
7. 8. – 2. 9. Jiří Brázda – obrazy, grafika
4. 9. – 30. 9. Kadaňští výtvarníci – tradiční výstava místních autorů
2. 10. – 28. 10. Kadaň v proměnách času – soutěžní výstava pro širokou veřejnost
30. 10. – 2. 12. Jindra Viková a Pavel Baňka, Návraty: Rané figurace – plastiky, fotografie
4. 12. – 6. 1. Zimní krajina – obrazy, grafika
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