MĚSTO KADAŇ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zpráva o kultuře ve městě
(květen 2014 - březen 2015)

V Kadani, březen 2015
Zpracoval: Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Kadaň
Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
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Kadaň je kulturním městem. Vypovídá o tom během roku velice široká a pestrá
nabídka programů a akcí. Ačkoliv hlavní břemeno při jejich organizování leží na odboru
školství, kultury a sportu městského úřadu a příspěvkové organizaci Kulturní zařízení Kadaň,
svoje kulturní plody přináší i podpora zájmových a společenských organizací, které dále tuto
nabídku pro občany rozšiřují a zkvalitňují. A je to i díky zapáleným lidem, kteří v nich pracují.
Jedním z příkladů z posledního období může být Galerie Josefa Lieslera, kde v uplynulém
období došlo k výraznému zvýšení úrovně zde otevíraných výstav. Občané Kadaně se tak
mají možnost seznámit s tvorbou předních českých umělců a výtvarníků.

V současné době zahlcené informacemi potřebuje vše náležitou propagaci. Od
kulturních akcí až po historické památky, které naše město turistům nabízí. Propagace je
zajišťována prostřednictvím osvědčených i nových mediálních prostředků. Noviny,
specializované publikace, internet, veletrhy cestovního ruchu, ale velkou měrou jsou
výbornou propagací i akce samotné. Svědectví o tom podávají zápisy v návštěvní knize
Turistického informačního centra Kadaň, které dokládají, jak hodně naše město návštěvníky
okouzlilo. Pochopitelně se s tím svěří i svým známým. A to vše přispívá k tomu, že je Kadaň
přitažlivým cílem pro návštěvníky z celé České republiky i ze zahraničí.

Turistické informační centrum Kadaň
Turistické informační centrum Kadaň se v srpnu 2013 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, je
bezbariérové, což je velikým plusem a výhodou.

Provozní doba Turistického informačního centra Kadaň
Před počátkem loňské letní sezony se na základě rozhodnutí rady města 17. dubna 2014,
usnesením č. 324/2014 upravila provozní doba Turistického informačního centra Kadaň
pro období letního a zimního provozu.

Letní provoz (od 1. dubna – 31. října)
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

Zimní provoz (od 1. listopadu – 31. března)

8.00 – 17.00 h
8.00 – 16.00 h
8.00 – 17.00 h
8.00 – 16.00 h
8.00 – 16.30 h
8.30 – 17.00 h
8.30 – 17.00 h

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

8.00 – 17.00 h
8.00 – 16.00 h
8.00 – 17.00 h
8.00 – 16.00 h
8.00 – 16.30 h
zavřeno
zavřeno

*polední přestávka v obou provozech: 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 Městské památkové rezervaci
- zprostředkování prohlídky výstavních místností Egermannova domu čp. 7
- informace o ubytovacích a stravovacích možnostech ve městě a okolí
- 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 informačního systému Datových schránek a konverze dokumentů
- zajištění prodeje vstupenek přes Ticketportal na divadelní představení, koncerty, muzikály,
klubové akce, sportovní a společenské akce po celé ČR
- zprostředkování prodeje vstupenek na akce pořádané KZK p.o. (portál Colosseum), firmou
SASME, s.r.o. a ostatními cizími organizátory (i mimo Kadaň)
- zajištění prezentace o městě a kulturních akcích na webových portálech
- kopírovací služby pro veřejnost
- Kadaňské noviny - sběrné místo pro příspěvky, příjem inzerce a zajištění předplatného
- úschovna zavazadel, úschovna kol
- půjčovna kol
- dětský koutek
- veřejné WC (včetně přebalovacího pultu)

Návštěvnost informačního centra
měsíc

2009

2010

2011

2012

2014

1 129

2013
1 028

963

2015
1 199

leden

1 298

1 985

1 641

913

1 165
* 667

únor

1 340

2 512

1 271

725

991

březen

1 575

3 329

1 723

934

1 525

1 248

duben

1 753

3 171

1 324

1 864

1 331

1 234

květen

3 090

2 795

2 316

1 918

1 522

1 214

červen

2 727

4 065

2 755

1 864

1 652

1 489

červenec

4 334

4 163

3 711

2 041

2 123

2 065

srpen

3 716

3 850

3 796

2 314

2 871

3 964

září

2 440

3 412

1 172

1 332

3 399

1 597

říjen

1 822

1 888

1 328

1 166

1 516

1 479

listopad

1 844

1 560

1 290

1 127

1 120

1 113

prosinec

2 602

1 455

1 134

1 045

553

706

* číslo uvedeno k 18. 3. 2015
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Publikační činnost
V Turistickém informačním centru Kadaň je nabízena veřejnosti k prodeji široká škála
knižních titulů. V roce 2014 byly vydány dvě nové knižní publikace od autora Petra Hlaváčka
– „Sedm pádů Kristových aneb barokní křížová cesta v Kadani“ (září 2014, vydalo město) a
„Františkánský klášter v Kadani“ (vydalo Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace).
Na počátku letošního roku (únor, vydalo město) vyšla další kniha od stejného autora
s názvem „Kadaňský poutník“, kulturně-historický průvodce starou Kadaní.
Nabídka dalších knižních titulů v prodeji:
- 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:
- Tulák po hvězdách (Dalibor Vajnar)
- Svědkové minulosti – inspirace pro budoucnost – Osobnosti kadaňského gymnázia
19. a 20. století (Petr Hlaváček)
- Parky a stromy v Kadani (Ivo Novák)
- Krušný ráj (Petr Mykšíček)
- Františkánský klášter v Kadani (Petr Hlaváček)
- Přístupnost míst v Kadani (město Kadaň ve spolupráci se Střední průmyslovou školou
Kadaň)
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Propagace
Před zahájením turistické sezony byly zrenovovány reklamní poutače v Městské
památkové rezervaci i poutače umístěné podél silnice I/13. Na některých autobusových
zastávkách ve městě jsou prezentovány historické pohlednice Kadaně.
Město Kadaň se v roce 2014 prezentovalo během 8. ročníku Mezinárodního festivalu
architektury Architecture Week Praha 2014, který se konal v Jířském klášteře na Pražském
hradě ve dnech 15. září až 12. října. Hlavním tématem tohoto ročníku bylo architektonické
dědictví a ikony architektury. V rámci výstavy, pořádané v průběhu festivalu, se Kadaň
představila svými modely (model radnice, rekonstrukční model měšťanského domu, odlitek
chrliče z věže radnice).
K prezentaci města patří rovněž i propagační materiály, které jsou v Turistickém
informačním centru Kadaň návštěvníkům k dispozici. Jedná se například o mapy, letáky o
památkách a zajímavostech ve městě. Některé jsou zpoplatněny, ostatní jsou návštěvníkům
rozdávány zdarma. Stávajícími materiály jsou letáky o památkách, náměstí, Katově uličce,
mapa města s vyznačenými body památek a zajímavých míst.
Na sezonu 2014 byla připravena také spousta novinek. Jednou z nich byly dva
letáčky. V prvním se turisté dozvěděli o možnostech ubytování a ve druhém našli důležitá
telefonní čísla. Další novinkou jsme se zaměřili na upomínkové předměty pro nejmenší
návštěvníky. Jedná se o upomínkové předměty s motivy Maxipsa Fíka (např. polštářek,
skleničky, plyšové hračky). Dále si návštěvník mohl v informačním centru zakoupit praktické
dárky (např. bločky, hrnečky, kancelářské potřeby a nákupní tašky). Všechny upomínkové
předměty zdobí logo města.
V půjčovně kol jsou pro cyklisty, a nejen pro ně, nabízeny upomínkové předměty
s cyklistickou tématikou a cyklistická mapa Kadaně a okolí.
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. Možnost získat vstupenky na kulturní akce lze i přes rezervační systém
Colosseum. Ten umožňuje prodej vstupenek i přes webové stránky Kulturního zařízení
Kadaň, p. o. (www.kultura-kadan.cz), také pak osobně ve sportovní hale. Prodej vstupenek
touto formou usnadňuje práci nejen organizátorům akcí, ale i zájemcům z Kadaně a širokého
okolí, kteří si mohou vstupenky koupit jednoduše on-line. Systém byl spuštěn v březnu 2014.

Prezentace
Webové portály
Město prezentujeme prostřednictvím nejvyužívanější a nejmodernější metody, a to za
pomoci internetu. Na turistických portálech aktualizujeme informace o městě, ale také jsou
prezentovány kulturní akce v průběhu celého roku včetně jejich fotografií.
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Například:
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 období od května 2014 do března 2015 v podobě
upoutávky jak na konkrétní akce či slavnosti, tak i na město samotné v několika tiskovinách
např. Kadaňské noviny, Deník Chomutovska, Nástup, Žatecké noviny, týdeník Lounska
PRESS, region Podbořanska, Metropol, 5+2, čtvrtletník POSEL, TRAVEL profi, TIM,
Dovolená pro Vás, Epocha, Historie revue, Moje země, Infopress, deník Severní Čechy,
Brána, Kam po Česku.

Kronika města
Zápisy do kroniky města Kadaně byly zhotoveny za kalendářní rok 2014 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.
Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani uspořádal při příležitosti dne
archivů 9. června a 11. června 2014 výstavu kronik města Kadaně. Vystavené kroniky z let
1918 – 1990 bylo možné zhlédnout ve vstupní hale archivu v ulici Boženy Němcové 68,
Kadaň.

Kadaňské noviny
Nejen pravidelní dopisovatelé, ale i veřejnost přivítala v srpnu 2013 přestěhování
redakce Kadaňských novin, o čemž svědčí i zvýšený počet návštěv. Redakce se nachází
v přízemí budovy Jana Švermy čp. 7, hned vedle sídla Turistického informačního centra
Kadaň. Jednodušším a rychlejším se tak stal přenos informací z informačního centra do
redakce. Díky umístění v centru může redakce také rychleji dokumentovat aktuální události
ze života města.
Redakční hodiny pro veřejnost:
Pondělí: 8.00 – 11.00 hodin
Středa: 14.00 – 17.00 hodin
a dále po telefonické domluvě „kdykoliv“
Termíny vydání Kadaňských novin:
rok 2014:
10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 3. 4., 17. 4., 2. 5., 5. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 24. 7., 7.
8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 20. 11., 27. 11., 11. 12.
rok 2015:
8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4.
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Ze statistiky prodeje Kadaňských novin vyplývá, že celoroční remitenda se pohybuje
na hranici 5%. Neprodané výtisky jsou využívány jako propagace samotných novin,
k propagaci města v Turistickém informačním centru Kadaň a při některých akcích, např. na
veletrzích cestovního ruchu nebo při jízdách Doupovskou dráhou.
Další možností rozšíření prodejních míst se uplatnil i prodej ve Sportovní hale Kadaň.
Dále byla oslovena i některá místní restaurační zařízení, kde jsou noviny k dispozici hostům
a mohou do nich nahlížet.
Starší výtisky novin jsou i nadále předávány k dispozici návštěvníkům městské
knihovny.

Brány památek dokořán
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska opět vyhlásilo akci „Brány
památek dokořán“. Členská města se tak připojují k Mezinárodnímu dni památek a sídel a po
celý duben otevírají památky ve svých městech, pořádají prohlídkové okruhy, výstavy,
koncerty, přednášky apod.
V Kadani připravilo Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace, „První jarní
výstup na radniční věž“ dne 26. dubna 2015 od 10.00 do 16.00 hodin. Vstup bude zdarma.

Dny evropského dědictví (13. – 14. září 2014)
Každý rok se v Kadani pravidelně konají „Dny evropského dědictví“, jinak nazývané
EUROPEAN HERITAGE DAYS. Hlavním garantem pro Českou republiku je Sdružení
historických sídel, Čech, Moravy a Slezska.
V loňském roce proběhly 13. a 14. září (od 10.00 do 16.00 hodin). 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.
Otevřené památky v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) v Kadani
Název památky

13. září (sobota)

14. září (neděle)

Čp. 7
(Turistické informační centrum Kadaň,
Galerie K. Havlíčka, Galerie MPR,
Víceúčelové reprezentační prostory)

108

28

Městské muzeum v Kadani
Radniční věž
Kostel Povýšení sv. Kříže
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Mikulovická (Svatá) brána
Galerie Josefa Lieslera
Hradební expozice
Středověká bašta
Růžencová kaple
Celkový počet návštěvníků

62
144
123
44
100
74
63
58
61
837

64
94
89
24
60
42
65
44
10
520
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Kulturní zařízení Kadaň, p. o. připravilo ke Dnům evropského dědictví doprovodný
program:
13. 9. (sobota)
Františkánský klášter: - Komentovaná prohlídka výstavy Františkánské nebe
- Sedm bolestí Panny Marie – komponovaný pořad
Svatý vrch: - Koncert Vladimíra Merty
14. 9. (neděle)
Kostel Povýšení sv. Kříže: - Poutní odpoledne s varhanním koncertem, varhaník Přemysl
Kšica z kostela Panny Marie Sněžné v Praze
Kadaňský hrad – Královská síň (herna): - „Kadaňské listiny císaře Karla IV.“

Industriální stopy 2014/Den památek techniky a průmyslového dědictví
– 13. září 2014
V roce 2014 se konal již 3. ročník Dne industriálních památek s názvem „Den
památek techniky a průmyslového dědictví“.
Jako každý rok se jely tři jízdy vlaků z Kadaně. A to do Kadaňského Rohozce a zpět
s možností procházky po okolí, na nádrž Sedlec a Vojnínský mlýn. V tomto roce se konaly
jízdy ve znamení výročí 130 let od zprovoznění části Doupovské dráhy v úseku Krásný Dvůr
– Radonice u Kadaně a 40 let od zprovoznění přeložky tratě v úseku Prunéřov (staré
nádraží) – Kadaň předměstí. Ve městě se dále upozorňovalo na historické objekty
s tématem energetiky - historické trafostanice (otevřené veřejnosti), Diesel elektrárna (pouze
zvenčí) a systém Želinské elektrárny.
Technické objekty ve městě a okolí navštívilo cca 100 osob
Otevřené objekty (se vstupem zdarma) od 10.00 do 16.00 hodin:
Distribuční transformátorová stanice - Jiráskova ulice
Distribuční transformátorová stanice – Skalní ulice
Městská elektrárna a rozvodna – Skalní ulice (prohlídka pouze zvenčí)
Želinská elektrárna (z důvodu oprav zpřístupněn pouze objekt jezu a možnost prohlídky
zvenčí)
Kadaňské místní dráhy

Talent roku 2014
V období od dubna do prosince 2014 probíhal pátý 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:
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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
O vítězích ankety rozhodla rada města 15. ledna 2015. Vyhlášení vítězů pak proběhlo
na společném „Hala bala galavečeru sportovců a talentů roku“ v Kulturním domě Střelnice
20. února 2015 od 19.00 hodin.
Talenty roku se staly: a) talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka)
Dita Pšeničková (Gymnázium Kadaň)
b) talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)
Eliška Pšeničková (Gymnázium Kadaň)

Severočeské farmářské trhy
Město Kadaň spolu s občanským sdružením Český um – Artificium Bohemicum
pořádají Severočeské farmářské trhy za podpory Krajské agrární komory Ústeckého kraje a
Okresní hospodářské komory v Mostě.
V organizaci farmářských trhů v roce 2014 došlo k jedné změně. Nekonaly se
v pátek, ale každou druhou středu v měsíci s přestávkou v červenci. Stánky byly otevřeny na
náměstí od 9.00 do 16.00 hodin.
Termíny konání trhů:
rok 2014 - 12. 3., 9. 4. 14. 5., 11. 6., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11.
rok 2015 – 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 12. 8., 9. 9., 14. 10., 11. 11.

Půjčovna lodiček Zajícův převis
Na části nábřežní promenády nazvané Zajícův převis byla 1. května 2014 otevřena
půjčovna lodiček. Pod koly cyklistů a korzujících se kromě půjčovny výletních pramic a
šlapadel ukrývá také prostor příjemného posezení s občerstvením, dětský koutek a
informační centrum. Provoz zastřešuje Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace.
Provozní doba od května do září
den

provozní doba

pondělí - pátek

14.30 – 19.00

sobota - neděle

12.00 – 19.00
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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, který se podílí na programové části slavností Narozeniny
Maxipsa Fíka a Adventu
Základní umělecká škola Klementa Slavického se významně podílí na zajišťování akcí
města např. Advent, Svatováclavské vinobraní, Císařský den
Taneční studio Reflex se každoročně zdarma účastní Galavečera sportovců a talentů a
Plesu neziskového sektoru, ve Sportovní hale si organizuje každoročně svou akademii
Taneční studio M vystupuje zdarma na Plese města, organizuje si každý rok Vánoční
koncert a akademii, letos uspořádá první Ples TS M
SK Kosagym, dlouholetá spolupráce při technickém zajištění Císařského dne
Tělovýchovná jednota DNT Kadaň a TJ vodní sporty Kadaň, dlouholetá spolupráce při
programové části Narozeniny Maxipsa Fíka
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Kulturní akce (květen 2014 – březen 2015)

Narozeniny Maxipsa Fíka – 31. května 2014
Počasí oslavám v roce 2013 vůbec nepřálo, a tak byl pro silný déšť program
předčasně ukončen. Kdo však věří na zázraky, ten se v sobotu 31. května loňského roku
dočkal.
Fík, připravený oslavit s dětmi svoje narozeniny, se jako mávnutím kouzelného
proutku probudil do nádherného dne. A pak si oslavu s dětmi náramně užíval. Připravený
program byl pestrý, od pohádek a kouzlení přes bubenickou šou až po adrenalinovou jízdu
na motokárách. Děti si mohly vyzkoušet i svoje tvůrčí dovednosti v dílně Šuplíku nebo si
zasportovat. Došlo i na řádění v pěně, ke kterému se připojil i sám Fík. Návštěvníci ocenili,
že za atrakcemi nemuseli daleko chodit a celý program probíhal na jednom místě na Nábřeží
Maxipsa Fíka.
Dotace, příspěvek od ČEZ – 200 000,- Kč
Skutečné náklady cca: 244 514,- Kč
Příjmy (poplatky za prodejní stánky): 3.000,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 5 000 osob

Doprovodné programy k oslavě Narozenin Maxipsa Fíka
„Doupovská dráha“
Sobotní odpoledne 24. května patřilo Maxipsu Fíkovi a rodičům s dětmi, kteří využili
oblíbenou akci Doupovské dráhy. Vláček z Kadaně do Kadaňského Rohozce a zpět byl
příjemným zpestřením víkendového odpoledne.
„Malujeme na chodník s Maxipsem Fíkem“
Mateřská škola Hvězdička i v loňském roce uspořádala hry mateřských škol
„Malujeme na chodník s Maxipsem Fíkem“. Malování se uskutečnilo ve čtvrtek 29. května.
I když bylo vše připraveno, počasí nevyšlo pořadatelům vstříc, a tak místo na chodník,
malovalo se na papír v tělocvičně Šuplíku. Dětem to však nevadilo a malování s Fíkem si
s úsměvem užily.
„Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani“
V sobotu 31. května 2014 se konalo před samotnými Fíkovými narozeninami
„Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani“, které je vědomostně-sportovní soutěží. Do
soutěže se přihlásilo celkem 10 soutěžních týmů a to nejen z Kadaně. Počasí soutěži přálo,
což se odrazilo i na hojné účasti jak závodníků, tak i diváků.
Soutěžní disciplíny:
mazlení s broučky, porcování vorvaně, vědomostní soutěž o Fíkových kamarádech,
sucholyže a skok pro něco
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Kinematograf bratří Čadíků – 13. - 16. července
Kinematograf bratří Čadíků je společnost provozující pojízdná kina po celé České a
Slovenské republice. Kinematograf na filmových projekcích vybírá dobrovolné vstupné, které
je každoročně věnováno na charitativní účely.
23. ročník charitativní akce Filmové léto 2014 se konal ve dnech 13. až 16. července
na Mírovém náměstí, kde se promítalo několik českých filmů. Čas zahájení představení byl
vždy po setmění.
Program:
13. července – Revival
14. července – Postřižiny
15. července – Kandidát
16. července – Martin a Venuše
Náklady cca: 40 000,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 1 700 osob
Na dobrovolném vstupném se v těchto dnech vybralo 11 736,- Kč.

Vysmáté léto – sobota 21. července
Jedenáctý ročník Vysmátého léta se uskutečnil 21. července. Na dvou scénách mohli
návštěvníci během dne zhlédnout 14 vystoupení. V Kadani se představily jak vycházející
hvězdy, tak stálice hudebního nebe. Z připraveného menu si tak mohl vybrat každý.
Počasí festivalu tentokrát přálo nad míru, a tak pečliví pořadatelé připravili pro
návštěvníky také možnost osvěžení vodní mlhou. Další osvěžení účastníci hledali u řeky
Ohře, někteří přímo v ní. Organizátorem akce je firma SASME s.r.o.
Náklady KZK, p.o.: 600.000,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 8 000 osob
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Císařský den – sobota 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.
Největší kadaňská akce roku 2014 přilákala do našeho města tisíce návštěvníků,
z nichž velká část přijela vlakem. Pravidelní návštěvníci jistě zaregistrovali několik novinek a
překvapení, které organizátoři slavností připravili.
Poprvé jsme mohli během uvítání Karla IV. vidět věrnou kopii Svatováclavského
meče, kterou si město Kadaň nechalo zhotovit. V současné době je meč vystaven
v prostorách městské radnice.
Důležitým stěžejním bodem programové části Císařského dne můžeme uvést
středověké tržiště (na náměstí). Bylo o poznání větší a pestřejší. K vidění byla spousta
ukázek starých řemesel. Dalším „malým centrem“ Císařského dne byly Smetanovy sady
s kolbištěm, kde také probíhal program po celý den. Na své si tu přišly hlavně děti. Po
loňských zkušenostech se rozšířila nabídka pro hladové a žíznící krky.
Centrem programu bylo hlavní pódium na kadaňském náměstí. Na návštěvnících bylo
vidět, že v tomto roce již přijali novou královskou dvojici o poznání více, než v ročníku
předešlém.
Po letech byl otevřen opět hrad a hradby, kde probíhalo „Hradní hraní“. Jednalo se
o program určený pro děti, které mohly splnit sedmero rytířských ctností a získat rytířský list.
Odneslo si ho bezmála 300 malých rytířů a dam. Celou náplň programu na nádvoří hradu a
hradbách připravily místní městské subjekty (Základní umělecká škola Klementa Slavického,
Dům dětí a mládeže Šuplík, divadlo Navenek). Vznikla zde jakási oáza klidu, která byla
protipólem k hlučnosti a hektice na náměstí.
Na Císařský den se mohlo přicestovat vlakem z blízka i z daleka. Všechny možnosti,
od jízd zvláštních vlaků až po využití pravidelných spojů, byly publikovány v tiskovině, kterou
město vydalo. Možnost byla cestovat historickým vlakem vedeným parní lokomotivou,
vlakem po tratích s dopravou pouze v létě (Švestková a Doupovská), rychlíkem i regionální
dopravou. Pro cestující, kteří využili k dopravě vlak, připravilo město jedno překvapení.
Každý cestující, který se prokázal jízdenkou a číslo jízdenky končilo číslovkou 0 nebo 7,
obdržel u infostánku ve stanici Kadaň drobný dárek.
Posílen byl i autobusový spoj z Chomutova a zpět. Autobus z Chomutova byl
vypraven v 19.00 hodin a z Kadaně pak po skončení programu ve 22.00 hodin.
Dotace, příspěvek od SD Chomutov: 500 000,- Kč
Skutečné náklady cca: 1 990 000,- Kč
Příjmy (poplatky za prodejní stánky): 67 800,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 15 000 osob
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Advent – sobota 29. listopadu
Příjemný předvánoční čas zahájil již tradičně na Mírovém náměstí Advent v sobotu
29. listopadu.
Než došlo ke každoročnímu rozsvícení vánočního stromu, probíhal na náměstí
celodenní program. Od 10.00 hodin bylo otevřeno tržiště, výrobna Domu dětí a mládeže
Šuplík. Dále si zájemci mohli vyzkoušet vánoční zvyky, které jim připomněli členové divadla
Navenek. Nepřehlédnutelné bylo vystoupení divadla Kvelb s představením „Jak Andělé
zdobili a zlobili“.
Vrcholem dne bylo zapálení první svíce na adventním věnci, kterou společně zapálili
starosta města Jiří Kulhánek a kadaňský farář Josef Čermák. I tentokrát jim hornické světlo
od krušnohorských havířů předala sv. Barbora. Program byl uzavřen ohňostrojem a
rozsvícením vánočního stromu.
29. listopadu jel vlak po Doupovské dráze, který byl plně obsazený. Hodné děti
dostaly adventní kalendáře a zlobivé uhlí.

Dotace, příspěvek od SVS: 50 000,- Kč
Skutečné náklady: 205 238,- 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)
* informace dodalo Kulturní zařízení Kadaň, p.o.
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 otevřeně a aktivně vyhledáváme spolupráci
s místními subjekty, jako jsou školy a neziskové a zájmové organizace. Velmi dobře se
osvědčilo spojení KZK a Společnosti Klubu přátel hudby, stejně jako Fotokroužku08.
V zájmu šíření informací o pořádaných akcích co největšímu počtu lidí jsme založili
facebookový profil organizace, kde pravidelně informujeme o akcích, které pořádáme.
Zároveň jsme navázali spolupráci s Kláštereckými novinami, které nám 1x měsíčně
uveřejňují pozvánku na vybranou akci v Kadani.
Stav k 20. 3. 2015:
koncerty rockové a populární hudby – díky velkým rockovým a popovým koncertům v
Orfeu si Kadaň získává pověst kulturního města v širokém okolí
*(uvedená čísla u jednotlivých koncertů, akcí vyjadřují NÁKLADY, POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ,
VYBRANÉ VSTUPNÉ)
Koncerty pořádané KZK:
9. 5. 2014 – Dog Eat Dog (USA) /120.000, 280, 85.000/
5. 6. 2014 – Willie Jones Band (USA) /10.000, 80, 7000/
6. 6. 2014 – Čankišou /25.000, 100, 10.000/
26. 8. 2014 – Morre (Can) /10.000, 52, 6.000/
21. 12. 2014 – X-left to die + Hot Pants /20.000,180,20.000/
Koncerty pořádané ostatními subjekty s podporou KZK (podpořené celkovou částkou
357 000 Kč, podpora dosahuje max. 50% honoráře umělce do maximální výše 50 000,- Kč):
SASME s.r.o.:
22. 2. 2014 – Kryštof /50.000,- Kč/
12. 4. 2014 – Mandrage /50.000,- Kč/
15. 11. 2014 – MIG 21 /50.000,- Kč/
6. 12. 2014 – Divokej Bill /50.000,- Kč/
Charlie & Yvett:
14. 3. 2014 – Krucipüsk, Krausberry, Garage /50.000,- Kč/
29. 11. 2014 – Iva Bittová /27.000,- Kč/
13. 12. 2014 – Čechomor /50.000,- Kč/
Pavel Zítko, Pizzerie U Brány
11. 10. 2014 – Katapult /30.000,- Kč/
koncerty alternativních žánrů – Cavern Club Střelnice pokračuje v tradici kvalitních
koncertů jazz, fusion, world music a podobných žánrů. Z domácích například Pepa Štross,
dvojice Urbánek-Houdek či domácí Ivory Gate, ze zahraničních muzikantů Koonda Holaa a
Steve McKay (USA), Yann Cleary (Francie), Adriano Trindade (Brazílie), Paul Batto Jr.
(Slovinsko) nebo J.Eoin (Irsko). Publikum má o koncerty zájem, snažíme se samozřejmě o
co nejpestřejší nabídku. Náklady držíme co nejníže /max. 6.000, 30-50 diváků, Ø 1500-2000/
Pokračuje trend pořádání některých z koncertů na netradičních místech (kadaňské hradby,
zahrady apod.), což zájem diváků ještě podporuje, a hodláme v tom i nadále pokračovat.
Například jihoafrický cellista Ha!Man na hradbách u městské knihovny, Vladimír Merta na
Svatém kopci (z důvodu počasí se nakonec konalo v knihovně františkánského kláštera).
15

Kadaňské kapely, ale i kapely z okolí mají stále možnost zahrát si se svými spřízněnými
kapelami, které přijedou za cestovní náklady.
koncerty vážné hudby – po 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 2014 proběhly tyto
koncerty: 26. 3. Galantní doteky francouzské hudby a poezie; 22. 4. Carl Petersson (klavír);
7. 5. Ave Maria; 4. 6. Cantarina Clarinete (klarinetový kvartet); 16. 9. Irina Kondratenko
(klavír); 14. 10. Václav Hudeček (housle – VYPRODÁNO)
Pokračujeme v tradici adventních koncertů /á 5.000/.
Již tradiční projekt Jany Šílové, Markéty Křivdové a KZK „Kadaň zpívá“ se pro rok 2014 opět
rozšířil. Spojily se ZUŠ Kadaň a Klášterec nad Ohří, zpěváci KZK a pěvecký sbor z Vejprt,
aby společně provedli Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Koncert proběhl ve všech
třech městech a měl veliký ohlas (plné kostely v Klášterci, Kadani i Vejprtech).
V prostorách KZK se rovněž koná většina žákovských a dalších koncertů ZUŠ Klementa
Slavického.
koncerty folkové hudby – v lednu Vojta Kiďák Tomáško /5.000, 40, 2.000/, v červnu Willie
Jones (USA) /10.000, 100, 10.000/, v září Vladimír Merta /7.000, 50, 2.500/, v listopadu
Kamelot /42.000, 120, 18.000/
pořady Jiřího Černého – spolupráce s publicistou Jiřím Černým pokračuje stále velmi
úspěšně, spokojenost panuje na obou stranách. Zdravotní stav ale nutí pana Černého
omezit vystoupení v poslední době na 4 ročně. 29.1. Pink Floyd, 6.3. Hana Hegerová, 27.5.
Bruce Springsteen, 8.9. Zuzana Navarová, 4.11. Simon & Garfunkel /á 4.000, Ø 40, Ø 2000/.
Pořady Jana Rejžka jsme pro malý zájem publika opustili.
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. Dá se s
jistotou říci, že jejich představení jsou nejnavštěvovanějšími v sezoně. Představení
profesionálních zájezdních souborů:
24. 9. – Blázinec v prvním poschodí (Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil)
1. 11. – Ani za milion (Michaela Kuklová, Marcel Vašinka)
26. 11. – zájezd na Bohému do Státní opery
29. 1. - Petr a Lucie (dopolední představení pro školy)
Kadaňský divadelní březen (KDB) – březnový termín KDB se osvědčil, přehlídka se 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 + 40 permanentních
vstupenek á 100 Kč/. Ročník 2015 zatím přináší největší zájem diváků.
nedělní pohádky – pokračuje úspěšná letní série pohádek v rámci Františkánského léta.
KZK i nadále organizuje cca jednou měsíčně nedělní pohádky na Střelnici. Že jde o dobře
zavedenou praxi, potvrzuje i zájem publika. Na poslední pohádky přišlo sto platících dětí.
Cenová politika je přitom u pohádek stanovena tak, že platí pouze děti, dospělí jako
doprovod jdou zdarma. Dítě platí 30 Kč. Chceme tím vytvořit pozitivní vazbu dětí na divadlo
a vytvořit zvyk chodit na představení.
zábavné pořady – 14.5. Radim Uzel /11.000, 35, 3.500/, 7.10. Robert Vano /6.000, 110,
5.500/, 11.12. Ivo Šmoldas /19.500, 154, 15.450/
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zábavy pro všechny generace – s orchestrem Milana Baranijaka /čisté smluvní náklady
2000, cca 80 lidí 1x za dva měsíce/, s kapelou Robinson Františka Fiřta /stejná praxe/
spolupráce s Klubem seniorů města Kadaně – od září pravidelné schůze, MDŽ
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 – trvá pořádání dvou filmových festivalů – po úspěšném uvedení Expediční
kamery v březnu 2015 v KZ Orfeu budeme v této tendenci pokračovat (Expediční kamera v
březnu, Snow Film Fest v listopadu – obojí cca 700 za práva)
dámský klub – 4x do roka, diskusní pořady s kulturními vložkami a módní přehlídkou
/náklady 15.000, Ø 80, Ø 4.000/
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. Od března
loňského roku jsme ve věži přivítali třeba Terezu Boučkovou, Kateřinu Hilskou, Jáchyma
Topola nebo Martina Vopěnku; prostřednictvím zajímavých hostů se snažíme čtenářům
přiblížit různorodá témata – komiks (Vojtěch Čepelák – o. s. Sequence), život kastelána
(Tomáš Řehoř ze zámku Žleby), netradiční cestování (Libor Beneš na kole po Tádžikistánu),
působení vojáků v Afghánistánu (Filip Křivda a Štěpán Malast) anebo život současných
františkánů (bratři Regalát a Eliáš).
/v průměru 2.000, Ø 30 diváků/
pořady pro děti v knihovně – od roku 2014 nabízíme školám pravidelně jednou měsíčně
setkání se spisovateli a ilustrátory dětské literatury (např. Lucie Seifertová, Lenka
Procházková, Lenka Eckertová), nabídka se setkala s živým zájmem, a tak ji budeme
pravidelně opakovat.
Univerzita třetího věku – v roce 2015 končí již druhý cyklus U3V. O přednášky je stále
veliký zájem, takže počítáme s dalším pokračováním. Přednášky U3V mají široké rozpětí od
lékařské tématiky (mozek, paměť s Prim. Mudr. Jiřím Neumannem) přes historii (Templáři,
Ludvík XIV s Mgr. Jiřím Šlajsnou) až po cestování, hudbu či geologii.
Po úspěchu astronomického pozorování letos pořádáme také pozorování zatmění slunce.
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 druhým rokem v rámci U3V
angličtina – jednou týdně druhým rokem (mimo U3V)
Nově začal kurz češtiny pro Vietnamce.
taneční pro dospělé – po loňském nezájmu se letos otevřel kurz pro více než 20 párů
MČR ve Scrabble – již šestým 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.
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Plesová sezona
Během sezony se konalo 6 maturitních plesů místních středních škol a tři plesy profesních či
zájmových organizací (ČEZ, cyklisté, kuželkáři).
V souvislosti s tzv. Prvním plesem sezony jsme se rozhodli pořádat jej jako bienále.
Naopak pokračuje tradice Hala bala galavečera sportovců a talentů města (20. 2. 2015),
kde se vyhlašuje oproti původním ročníkům nejen „Nejpopulárnější sportovec města
Kadaně“, ale také výsledky soutěže o „Talent roku“. /50.000, 180, 17.400/
Ples města
Letošní ples města lze směle označit za velmi úspěšný. Ponechali jsme lednový termín
(24.1.). Jako kapelu jsme angažovali MK Collective, který od prvních skladeb roztančil celé
publikum. Celý ples byl laděn do myslivecka. Od výzdoby přes menu, ceny do tomboly až po
programové doplňky. Zahájen byl mysliveckými fanfárami, na skleněnou harfu zahrál
Alexander Zoltán myslivecké písně a jako zlatý hřeb večera provedli kadaňští zpěváci mix
populárních mysliveckých hitů „Myslivecký pelmel“.
V tombole byla zvěřina i myslivecká výbava doplněná věcmi pro radost.
/111.570, 270, 40.000 + 20.000 sponzoři/
Konference
Každoročně se na Střelnici opakuje Setkání obyvatel zaniklých obcí, v loňském roce se
konalo v dubnu. V říjnu proběhly Sesterské dny.
26. 4. 2014
22. 5. – 9. 6.
30. 8. – 6. 9.
Kadaně
9. – 10. 10. 2014

Setkání obyvatel zaniklých obcí Kadaňska
výstava mateřských škol v Kadani
Open Kadaň – otevřený šachový turnaj o pohár královského města
Sesterské dny

Na rok 2015 jsou v plánu tyto konference a slavnosti:
29. – 30. 4. 2015
konference Stop and Stay
27. 6. 2015
Slavnosti řeky Ohře
23. – 24. 4. 2015
Geologická konference
podzim 2015
konference o Alzheimerově chorobě
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.
Jiří Kolbaba – využili jsme blízkého vztahu známého fotografa ke Kadani a budeme jej zvát
na pravidelné besedy s diashow. V říjnu proběhla přednáška o Islandu /29.200, 210, 29.200/,
v dubnu přijede s programem o Karibiku.
Noc kostelů
Tradiční akce ve spolupráci s církvemi, večerní procházka po kostelech s programem.
Noc literatury – 13. 5.
Mezinárodní večer, během něhož se na veřejných místech čte z knih autorů ze
zúčastněných zemí. V Kadani doplněno koncertem violoncellisty Ha!Mana.
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Města čtou – 16. 8.
Projekt pouliční knihovny, který iniciovala jirkovská knihovna, byl v Kadani k dispozici
čtenářům jedno víkendové odpoledne – na Nábřeží Maxipsa Fíka měli možnost pohovět si
v sedacím vaku nebo na židličce a půjčit si něco z široké nabídky pojízdné knihovny, která
brázdila celý region. V Kadani byla možnost pročíst si knihy navíc doplněna vystoupeními
místních kytaristů.
Pozorování hvězdné oblohy – 30. 8.
Poslední astronomické setkání, které se konalo 30. srpna loňského roku, navštívilo
úctyhodných 80 účastníků, kteří v tajemných a romantických zahradách františkánského
kláštera nadšeně poslouchali zajímavé povídání RNDr. Pavla Pintra a pomocí hvězdářského
dalekohledu pozorovali četné objekty na nočním nebi. Díky neobyčejně silnému ohlasu jsme
připravili další astronomický večer, na němž se bude pozorovat Venuše, nejjasnější objekt
noční oblohy, a to už 20. března. Zároveň jsme využili nabídky RNDr. Pavla Pintra a vybídli
jsme kadaňské školy k účasti na pozorování částečného zatmění Slunce (v tentýž den
v dopoledních hodinách), což se setkalo s obrovským zájmem (3 dopolední skupiny – každá
po 80 žácích).

Městské muzeum v Kadani
- návštěvnost městského muzea za rok 2014
Františkánský klášter: 3.200 návštěvníků
Kadaňský hrad: 880 návštěvníků
Militaria ve Středověké baště: 605 návštěvníků
Radniční věž: 1635 návštěvníků (v měsících květnu a červnu byla radniční věž nepřístupná
z důvodu opravy helmice, provádět se začalo 5. července 2014)
CELKEM: 6.320 návštěvníků
Výstavy, přednášky, akce:
1. dubna - 25. května 2014 - vlastní výstava "Čtrnáct sv. Pomocníků ve čtrnáctém roce"
18. května - muzeobus na Housku a Bezděz
23. května - vlastní komponovaný program Noc v muzeu spojený s Nocí kostelů
7. června - 27. července - převzatá výstava "Keramická plastika IV"
27. června - otevření zdokonalené části stálé expozice na kadaňském hradě
15. července - spuštění provozu víceúčelové herny Královská síň na kadaňském hradě
27. července - přednáška akad. sochařky Šárky Radové "Člověk dělá člověka" (doplňkový
program k výstavě Keramická plastika)
5. srpna - 28. září - převzatá výstava "Sedm bolestí Panny Marie"
13. a 14. září - EHD (františkánský klášter, kadaňský hrad a Militaria ve středověké baště)
13. září - přednáška autorů výstavy "Sedm bolestí Panny Marie"
13. září - 28. října - vlastní výstava "Františkánské nebe"
2. října - přednáška Jaroslava Stiesse "100 let pod vodou aneb člověk a ponorka"
18. října - hoštění Kirwitzerova dne
27. listopadu - přednáška Jaroslava Stiesse "Řemesla, služby a pivovary v Kadani"
29. listopadu - vlastní komponovaný program Adventus
29. listopadu - 21. prosince - vlastní výstava "Tradice adventu a Vánoc" na kadaňském
hradě
8. prosince - hoštění programu "Nejsem na světě sám - O Cenu Jiřího Šedého"
5. února 2015 - přednáška ing. arch. Jaroslava Cíglera a Mgr. Lukáše Gavendy "Vzestupy a
pády kadaňského hradu"
26. února - přednáška MUDr. et Bc. Kryštofa Dernera, Mgr. Martina Volfa a Jiřího
Crkala "Archeologie v Kadani 2013 - 2014"
21. března - muzeobus do Míšně
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Výdaje na tyto akce jsou minimální /max. 1.500/ a návštěvnost mezi 10 – 50 lidmi. Rozpočet
výstavy Keramická plastika konzultoval její kurátor František Vlček přímo s vedením KZK.
Pracovníci muzea nad rámec programu muzeobusu rovněž zajišťovali zájezd na adventní
trhy do partnerského města Aue (30. listopadu 2014), v letních měsících 2014
pak spolupracovali na programu příměstských táborů KZK i sdružení RaDKa.
ARCHEOklub
Archeoklub Kadaň na začátku prázdnin hybernoval (důvodem je mateřská dovolená hlavní
organizátorky Jany Šílové). Pro období prázdnin ale uspořádal týdenní příměstský tábor
Putování s Pračlovíčkem, o který byl velký zájem. Proto se zástupci Archeoklubu rozhodli
tábor pořádat i v roce 2015.
Renomé Archeoklubu už také překonalo hranice Kadaně. Jeho zástupci byli hosty vysílání
ČRo, v současné době je také jeho činnost zpracovávána v magisterské práci.
Organizační tým tvoří Jana Šílová, Jiří Šlajsna a Michaela Balášová.
Adoptuj si svoji včelu
Adopce včel pokračují, nicméně zájem veřejnosti již není takový jako v prvních dvou letech.
V roce 2014 bylo adoptováno 72 včel.
KZK pořádala v roce 2014 tyto slavnosti:
3. 5. Majáles Cadanensis
z důvodu nepřízně počasí v KZ Orfeum
Majálesové svatby, pohřby, rozvody, objímání zdarma.
Love Makers, J.E.S., Noční klid, Trepifajxl, Kurtvána, Madame Butterfly, GREEN DAY
Revival
/40.000, 180 lidí, 18.000/
17. 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, dobový hudební doprovod.
Pro rok 2015 jsme se se skupinou Pro Fide dohodli na pauze a převedení celé akce do
formátu bienále.
/25.000, 500 návštěvníků, zdarma/
14. 6. Den otců (s klubem malé kopané Dehet Kadaň)
Přes 40 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. /15.000, 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.
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21. 6. Kadaňské pivní slavnosti (festival minipivovarů, ve spolupráci s Královstvím piva
Chomutov)
Pivní slavnosti si už našly své pravidelné návštěvníky. Akce se vyprofilovala jako prezentace
minipivovarů s vyloučením velkých průmyslových společností. Je k ní vydáván Pivní
průvodce, který má za cíl nejen informovat o vzorcích a programu, ale i činit osvětu týkající
se pivní kultury. Jako velká atrakce jezdil pivní šlapohyb – opravdu velké šlapací auto
žatecké Chmelobrany, na kterém šlapající pasažéři doplňují síly pěnivým mokem. Vystaven
byl i tzv. Pivní betlém. Samozřejmě nechyběl hudební program (Maracas, Pepa Štross,
Jindra Kejak). Dorazilo přes 1.000 spokojených návštěvníků. /120.000, 1000, 50.000/
20. 9. 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. Letos si
záštitu nad celou akcí vzala skupina Ukrajinek, která během celého odpoledne i přes déšť
zapěla několik národních písní. /20.000, cca 400 návštěvníků, zdarma/
27. 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 cimbalové muziky Linda z Moravy a folkrocková skupina Medicimbál.
/130.000, přes 4000 návštěvníků vč. dětí, 100.000/
18. 10. Kirwitzerův den
14.00 RNDr. Pavel Pintr, Ph.D.
EXTRASOLÁRNÍ SYSTÉMY, CIZÍ SVĚTY A MOŽNÝ ŽIVOT - DALŠÍ NOVÉ OBJEVY
15.00 Mgr. Petr Jedelský
NESPRÁVNÉ MYŠLENKY VE VĚDĚ
16.00 PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.
HINDUTVA – ODVRÁCENÁ TVÁŘ HINDUISMU
17.00 prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
NÁŠ VNITŘNÍ ČAS
18.00 doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
NEMOCI PŘENOSNÉ MEZI LIDMI A LIDOOPY
VÝZKUM GORIL NÍŽINNÝCH VE STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE
/10.000, 80 diváků, zdarma/
31. 1. 2015 - Multismash Fest - 3. 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:
KoraJungleJazz (Brno)
Muzika Praštěnka (Praha)
TiDiTaDe (Praha)
Taratibu (Chomutov)
Love Makers (Kadaň)
/15.000, 90, 5.500/
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14. 2. 2015 – Masopust
Při pořádání svého třetího Masopustu se KZK rozhodla pokračovat v loňském úspěšném
přesunutí akce 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.
/150.000, odhadem 1000 návštěvníků, zdarma/

MUZEOBUS
Výjezdy Muzeobusu se staly velmi oblíbenou akcí. Zcela vyprodaný byl výjezd 18. 5. na
hrady Houska a Bezděz, v listopadu se těšil velkému zájmu zájezd do Aue (2 vyprodané
autobusy), 21. 3. 2015 se pak vyprodaly dva autobusy do Míšně.
/náklady 8-20 tisíc, tržba na jízdném 8-20 tisíc/.
MILITARIA ve středověké baště
Expozice si našla místo v nabídce kadaňských pamětihodností. Její návštěvnost je plně
srovnatelná s návštěvností expozice na hradě. To nás vedlo k rozhodnutí rozšířit v létě 2015
(červenec a srpen) návštěvní dny na celý týden od úterý do neděle (dosud bylo otevřeno jen
o víkendech a svátcích).
V letošním roce také plánujeme doplnit expozici v přízemí o tematickou výstavu k výročí 1.
světové války.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V roce 2014 se KZK rozhodlo zapojit se do organizace příměstských táborů – divadelní a
historické nepobytové tábory se setkaly s velkým ohlasem, a proto letos pro velký úspěch
nabídku ještě rozšiřujeme.

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
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začleňujeme do širšího výtvarného, potažmo kulturního kontextu, a žákům se tak snažíme
přiblížit výtvarné umění jak z hlediska odborného, tak z hlediska celospolečenského
významu.
Celková návštěvnost v galerii za rok 2014 je téměř dvojnásobná oproti roku loňskému,
celkem 4 302 návštěvníků.
Rozpis výstav v roce 2014, květen až prosinec:
KVĚTEN

Vojtěška Vlčková, Biblické
plastika, šperk, fotografie

ČERVEN

Jiří Stejskal – Proměny, obrazy

ČERVENEC

Jindra Husáriková
obrazy

SRPEN

Jiří Brázda, obrazy, grafika

ZÁŘÍ

Kadaňští výtvarníci, obrazy, sochy

ŘÍJEN

Kadaň v proměnách
výstava

LISTOPAD

Návraty: Rané figurace, Jindra Viková
sochy, Pavel Baňka fotografie

PROSINEC

Zimní
krajina,
z litoměřické galerie

–

krajiny,

Umění

času,

obrazy,

malby,

soutěžní

grafika

Plán výstav na rok 2015:
LEDEN
Václav Zoubek a Ladislav Janouch
ÚNOR
Olga Vyleťalová
BŘEZEN
studenti prof. Michaela Rittsteina z AVU
DUBEN
Karel Havlíček
KVĚTEN
výstava absolventů ZUŠ
ČERVEN
Alena Bílková a Michal Bílek
ČERVENEC
Jana Krejzová
SRPEN
kadaňští výtvarníci
ZÁŘÍ
výpůjčka z litoměřické galerie (sochy, obrazy a grafika)
ŘÍJEN
Jitka Kůsová
LISTOPAD
Michaela Kuklíková a Ladislav Kuklík
PROSINEC
vánoční pohlednice
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