MĚSTO KADAŇ

-------------------------------------------------------------------------Zpráva o kultuře ve městě
(květen 2015 - březen 2016)

V Kadani, březen 2016
Zpracoval: Eva Zörklerová, Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Kadaň
Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
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Nabídka kulturních programů v Kadani je bohatá a může si z nich vybrat každý.
Jednotlivé kulturní akce organizují především odbor školství, kultury a sportu a příspěvková
organizace Kulturní zařízení Kadaň. Důležitá je ale také podpora zájmových a
společenských organizací, které dokáží nabídku kulturních a společenských akcí pro občany
dále rozšířit. Příkladem mohou být akce Sdružení seniorů města Kadaně pro veřejnost,
festival Party ve františkánu, festival Vysmáté léto, Společnost kruhu přátel hudby nebo
ochotnické divadlo Navenek, které má pravidelně vyprodané nejen premiéry svých
uváděných her. Za zmínku stojí také besedy v kině Hvězda, kam přijíždějí známí herci a
tvůrci filmů.
Důležitou součástí kulturního dění je i výchova mládeže. Galerie Josefa Lieslera po
zvýšení úrovně otevíraných výstav přišla s nabídkou komentovaných prohlídek. Zájemci,
především však žáci ze škol, mají možnost se o autorech i umění dozvědět řadu informací, a
rozšířit si tak svoje obzory.
I to nejlepší zboží potřebuje náležitou propagaci. Zvláště v době, kdy živým
vystoupením konkuruje internet a herní zábavní průmysl. Stejně tak stálou propagaci
potřebují historické památky a turistické zajímavosti našeho města. Využívají se k tomu
všechny možnosti, které se v současné době nabízejí. Noviny, specializované publikace,
internet, veletrhy cestovního ruchu. Výbornou propagací jsou i pořádané akce. Jak
dosvědčují získané poznatky, největší přínos na propagaci Kadaně ale mají dojmy
návštěvníků, kteří se s nimi poté podělí se svými příbuznými a známými. I tak lze snadno
přilákat do Kadaně nové návštěvníky. Podle obdržených zpráv a zápisů v návštěvní knize
Turistického informačního centra Kadaň se dá soudit, že se to daří. Návštěvníci vnímají
Kadaň jako krásné, čisté a rozkvetlé město, které je pro ně turisticky přitažlivým cílem. Proto
není výjimkou, že se po první návštěvě do našeho města opět vrací.

Turistické informační centrum Kadaň
Turistické informační centrum Kadaň funguje již třetím rokem v prostorách přízemí
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
Provozní doba v turistickém informačním centru je již třetím rokem upravena na letní a zimní
provoz.
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
8.00 – 16.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.30
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00

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

8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.30
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

2010

2011

2012

leden

1 985

1 641

2014

1 129

2013
1 028

963

2015
1 088

2016
1 269

913

1 155

1 435

únor

2 512

1 271

725

991

březen

3 329

1 723

934

1 525

1 248

1 254

duben

3 171

1 324

1 864

1 331

1 234

1 694

květen

2 795

2 316

1 918

1 522

1 214

2 296

červen

4 065

2 755

1 864

1 652

1 489

1 815

červenec 4 163

3 711

2 041

2 123

2 065

3 022

srpen

3 850

3 796

2 314

2 871

3 964

4 757

září

3 412

1 172

1 332

3 399

1 597

2 301

říjen

1 888

1 328

1 166

1 516

1 479

2 262

listopad

1 560

1 290

1 127

1 120

1 113

1 675

prosinec

1 455

1 134

1 045

553

706

1 351

* číslo uvedeno k 18. 3. 2016
tučně vyznačena letní sezona
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619*

Publikační činnost
V Turistickém informačním centru Kadaň je nabízena veřejnosti k prodeji široká škála
knižních titulů.
V roce 2015 bylo vydáno několik knižních publikací:
- Kadaňský poutník (Petr Hlaváček)
- Zapomínané sedlecké předměstí (Petr Hlaváček)
- Kadaň Proměny (Pavel Šíp)
- Löschnerovo náměstí v Kadani (Petr Hlaváček)
- Průvodce Nábřežím Maxipsa Fíka v Kadani (Petr Hlaváček)
Do komisního prodeje byly přibrány v roce 2015 další publikace:
- S pastelkami po klášteře Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani (Nakladatelství Hranostaj
ve spolupráci s Městským muzeem v Kadani)
- Země znovuzrozená (Stanislav Štýs)
- Řeka Ohře v bájích a pověstech (Petr Hlaváček)
- Barokní památky na území MAS Vladař (Jiří Fák)
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 dalších 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 se město Kadaň účastnilo veletrhu cestovního
ruchu Holiday World 2016 v Praze a během roku ještě dalších:
- Miniveletrh cestovního ruchu Most
- Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITEP Plzeň
- Památky 2015 Praha
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. Od května 2015 jsou všechny letáky o městě a mapa
města rozdávány návštěvníkům zdarma. Na počátku roku 2016 se stávající trhací mapa
města zaktualizovala a proběhl také dotisk letáků (Katova ulička, Památky Kadaně a
náměstí), kde proběhly větší úpravy.
Na sezonu 2015 byl rozšířen upomínkový sortiment pro nejmenší návštěvníky
s motivem Maxipsa Fíka (např. polštářek, skleničky, plyšové hračky, deštník, hrnečky,
bublifuk, omalovánky a aluminiová láhev). Velkým lákadlem se bezpochyby stala papírová
škraboška s motivem Maxipsa Fíka a papírová císařská korunka.
Během roku se pro návštěvníky připravily další praktické dárky či suvenýry, které si
mohou návštěvníci zakoupit v TIC Kadaň (pexeso, pohlednice, nástěnný kalendář 2016,
stolní kalendář 2016, dřevěné tužky s motivem památek Kadaně, leporelo, propiska,
přívěsek na klíče).
EKO tašky, o které je stále zájem, byly vyrobeny nově, v jiné velikosti.
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.

Prezentace
Webové portály
Město každoročně prezentujeme prostřednictvím nejvyužívanější a nejmodernější
metody, a to internetem, a letos tomu nebude jinak. Na turistických portálech aktualizujeme
informace o městě. Rovněž byly prezentovány kulturní akce pořádané během roku 2016
včetně jejich 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.ceskevylety.cz,
www.cyklotoulky.cz, www.turistika.cz, www.czregion.cz,www.dolnipoohri.eu,
www.eregion.cz, www.krusnohorci.net, www.kudyznudy.cz, www.informuji.cz,
www.oblibeny.cz, www.pampeliska.cz, www.historickasidla.cz, www.sermiri.cz,
www.kdykde.cz
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Periodika
Prezentace města probíhala v období od května 2015 do března 2016 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, MF Dnes, Metropol, 5+2, čtvrtletník POSEL, TRAVEL profi,
TIM, Dovolená pro Vás, Infopress, deník Severní Čechy, Brána, Kam po Česku.

Kronika města
Zápisy do kroniky města Kadaně byly zhotoveny za kalendářní rok 2015 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.

Kadaňské noviny
Pro spoustu lidí je podoba „klasických“ novin stále nenahraditelná. Každých čtrnáct
dní jsou pro opravdové patrioty zdrojem informací, které mnohdy ani jinde nenajdou. To
samotní návštěvníci redakce, která se nachází v přízemí budovy Jana Švermy čp. 7, sami
potvrzují. Kadaňské noviny, které vycházejí přes 25 let, mají také webovou přílohu, která
slouží jako archiv a fotogalerie kulturních a sportovních akcí.
Redakční hodiny pro veřejnost:
Pondělí: 8.00 – 11.00 hodin
Středa: 14.00 – 17.00 hodin
Dále pak po telefonické domluvě „kdykoliv“
Termíny vydání Kadaňských novin
- rok 2015:
8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 23. 7.,
6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.
- rok 2016:
7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3.
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 jsou pravidelně výtisky zasílány na místní restaurační zařízení, kde k dispozici
k nahlédnutí hostům.
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Brány památek dokořán
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo poněkolikáté 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 byl zdarma.
Počet návštěvníků: 122 osob.

Dny evropského dědictví (12. – 13. září 2015)
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 12. a 13. 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

12. září (sobota)
počet návštěvníků

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

69

13. září (neděle)
počet návštěvníků

98

Františkánský klášter
Radniční věž
Kostel Povýšení sv. Kříže
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Mikulovická (Svatá) brána
Galerie Josefa Lieslera
Kadaňský hrad
Středověká bašta
Růžencová kaple

171
143
167
47
86
19
134
58
94

136
189
235
51
124
51
166
65
96

Celkový počet návštěvníků

988

1 181
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Kulturní zařízení Kadaň, p. o. připravilo ke Dnům evropského dědictví doprovodný
program:
12. 9. (sobota)
hradby u hradu – Marta Kloučková Jazz Project (koncert zpěvačky se sametovým zpěvem)
13. 9. (neděle)
hradby u hradu – Když básník, tak prokletý (divadelní představení souboru MHD Louny)
+ MIMOŘÁDNĚ UPRAVENÁ PROHLÍDKOVÁ DOBA:
prohlídky ve františkánském klášteře a na kadaňském hradě každých 30 minut (10.00, 10.30,
11.00, 11.30 atd.)
radniční věž přístupná bez průvodce – nepřetržitě po celý den
+ BONUS NAVÍC PRO EHD 2015
V kapli radniční věže měli zájemci v neděli 13. 9. možnost zhlédnout ostatkovou schránku
s relikviemi sv. Václava. Ve františkánském klášteře po oba víkendové dny byla mimořádně
zpřístupněna i klášterní studna.
Industriální stopy „Den techniky a industriálního dědictví“ – sobota 12. září 2015
V roce 2015 se Dny industriálních památek s názvem „Den památek techniky a
industriálního dědictví“ konaly počtvrté. 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
jela po úseku Kadaň – Kadaňský Rohozec.
Technické objekty ve městě navštívilo celkem 200 osob.
Doupovská dráha měla 100 návštěvníků, Distribuční transformátorová stanice v ulici
Jiráskova 50 návštěvníků a Distribuční transformátorová stanice v ulici Skalní také 50
návštěvníků.
Otevřeny pro veřejnost od 10.00 do 16.00 hodin se vstupem zdarma byly tyto objekty:
Distribuční transformátorová stanice v ul. Jiráskova
Distribuční transformátorová stanice v ul. Skalní
Městská elektrárna a rozvodna v ul. Skalní (prohlídka pouze zvenčí)
Želinská elektrárna (prohlídka pouze zvenčí z důvodu oprav)
Kadaňské místní dráhy
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Talent roku 2015
V období od dubna do prosince 2015 probíhal šestý 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
Zhruba z patnácti návrhů o vítězích ankety rozhodla rada města na své schůzi dne
21. 1. 2016. Vyhlášení vítězů pak proběhlo na galavečeru sportovců a talentů Kadaně,
v pátek 19. února 2016 v kulturním domě Střelnice.

Talent roku 2015:
a) talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka)
Pavla Hrazdírová (ZUŠ Klementa Slavického)
b) talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)
Jan Kamen (Základní škola Rudolfa Koblice)

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.
Farmářské trhy v roce 2015 byly otevřeny na Mírovém náměstí od 9.00 do 16.00 hod.
každou druhou středu v měsíci kromě července.
Termíny konání trhů v roce 2015:
11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 12. 8., 9. 9., 14. 10., 11. 11.
Pro rok 2016 jsou připraveny tyto termíny konání trhů:
13. 4., 11. 5., 8. 6., 10. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11.
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Půjčovna lodiček Zajícův převis
Od května byla opět otevřena půjčovna lodí a šlapadel, která se nachází na nábřeží
pod kadaňským hradem. Mimo zapůjčení plavidel zastávka U Zaječího převisu návštěvníkům
poskytuje také občerstvení a slouží též jako informační centrum.
Ceník služeb:
Pramice - 60 Kč/hodina
Šlapadlo - 90 Kč/hodina
Šlapadlo Big - 120 Kč/hodina
Provozní doba:
Po-Pá: 14.30 - 19.00
So-Ne: 12.00 - 19.00
V případě deště nebo nepříznivého počasí je půjčovna zavřena.

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 – spolupráce v rámci programové části slavností Narozeniny
Maxipsa Fíka a Adventu
Základní umělecká škola Klementa Slavického - významně se podílí svou účastí na
akcích Advent a Císařský den
Taneční studio Reflex - každoročně se zdarma účastní Galavečera sportovců a talentů a
Plesu neziskového sektoru, ve sportovní hale každoročně organizuje svou akademii
Taneční studio M - vystupuje zdarma na Plese města, každoročně organizuje Vánoční
koncert a akademii a 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 kulturní akce Narozeniny Maxipsa Fíka.
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Kulturní akce (květen 2015 – březen 2016)
Narozeniny Maxipsa Fíka – 30. května 2015
V sobotu 30. května oslavil Maxipes Fík svoje čtyřicáté narozeniny. Oslava jeho
kulatin přilákala na Nábřeží Maxipsa Fíka v okolí AmFíku a Splitu tisíce návštěvníků. Jistě
k tomu přispělo i pěkné počasí, které se po ranním deštíku umoudřilo. Kouzelník Pavel
Kožíšek, Majda z Kouzelné školky, divadlo Studna a diskotéka s Fíkem, to byla hlavní
lákadla programu. Divadlo Navenek připravilo obnovenou premiéru příběhu o tom, jak Fík
zjistil, kdy a kde se narodil. Mezi další lákadla, která malí i velcí návštěvníci během celého
dne využívali, patřily další atrakce, které byly zdarma k dispozici (malování na obličej,
Loutkový ateliér, Úžasný svět her, Animace na chůdách, projížďka na koních, ruční dílna
DDM Šuplík, projížďka na motokárách, dobový kolotoč, trampolína aj.).
Veškeré dění sledoval i štáb České televize, protože Večerníček loni slavil 50 let a
Maxipes Fík patří mezi známé večerníčky. Maxipes Fík vznikl v roce 1975 podle scénáře
Rudolfa Čechury z nedalekého Ahníkova, Fíka namluvil Josef Dvořák, který v Kadani prožil
svoje mládí. Současnou podobu mu dal výtvarník Jiří Šalamoun, hudbu k večerníčku složil
Petr Skoumal.
Dotace, příspěvek od ČEZ, a.s. – 30 000,- Kč
Skutečné náklady cca: 270 000,- Kč
Příjmy (poplatky za prodejní stánky): 5.000,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 8 000 osob

Doprovodné programy k oslavě Narozenin Maxipsa Fíka
„Mistrovství světa ve skoku pro něco v Kadani“
Samotnou součástí oslav je soutěž, které se účastnilo 13 družstev složených z dětí a
dospělých. Disciplíny byly opět inspirovány Fíkovými příběhy.
Soutěžní disciplíny:
Vodoběh, Mazlení s broučky, Puzzle, Vědomostní soutěž o Fíkových kamarádech, Skok pro
něco.
„Doupovská dráha“
V sobotu 23. května byl vypraven tradiční vlak Maxipsa Fíka. Oblíbená lokálka
Doupovské dráhy vyjíždějící ze stanice Kadaň – Prunéřov, která dále pokračovala přes
Kadaň do Kadaňského Rohozce a zpět, naplnila svá očekávání. Po celou dobu bavil
Maxipes Fík děti i dospělé. Cestující obdrželi upomínkové předměty s logem Doupovské
dráhy. V Kadaňském Rohozci byl připraven další doprovodný program. Pro děti zábavné hry
a ke svezení čtyřkolky. Nechybělo ani občerstvení a možnost opékání vuřtů.
Vlakem cestovalo přes 600 osob.
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„Malujeme na chodník s Maxipsem Fíkem“
Mateřská škola Hvězdička pořádala 28. května 2015 tradiční akci „Malujeme na
chodník s Maxipsem Fíkem“. Maxipes Fík je postava, kterou mají děti rády, a tak pod jeho
dohledem namalovaly u DDM Šuplík na chodník spoustu krásných obrázků.

Kinematograf bratří Čadíků – 12. - 15. 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.
24. ročník charitativní akce Filmové léto 2015 se konal ve dnech 12. až 15. července
na Mírovém náměstí, kde se promítalo několik českých filmů. Čas zahájení představení byl
vždy po setmění. Po celou dobu promítání bylo špatné počasí, proto byla návštěvnost nižší
než v minulém roce.
Program:
12. července – Tři bratři
13. července – Hodinový manžel
14. července – Vejška
15. července – Fotograf
Náklady cca: 40 000,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 400 osob
Na dobrovolném vstupném vybráno ve dnech promítání: 9 722,- Kč.

Vysmáté léto – sobota 18. července
Další úspěšný ročník má za sebou Vysmáté léto, v roce 2015 se konal dvanáctý
ročník. Největší festival Ústeckého kraje poctila svojí přítomností desítka kapel z popové i
rockové scény.
Jedinečný je také festival v tom, že se koná přímo u historického centra města
Kadaň, přesto je organizačně zvládnut tak, aby nikdo a nic nepřišlo k újmě.
Počasí festivalu i v tomto ročníku přálo nadmíru, připraveno bylo i letos pro
návštěvníky osvěžení vodní mlhou, půjčit si mohli ale i lodičku či šlapadlo a pozorovat
festival z řeky Ohře. Organizátorem akce je firma SASME Kultura s.r.o.
Náklady KZK, p.o.: 600.000,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 6 500 osob
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Císařský den – sobota 29. 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 sobotu 29. srpna se uskutečnil 23. ročník historických slavností. Zahájení bylo
tradičně v 10.00 hodin na Mírovém náměstí. Program převážně v historickém centru probíhal
na pěti scénách. Z připraveného programu si mohl vybrat každý.
Na hlavní scéně u kostela se opět představily převážně hudební skupiny, scénický
šerm, taneční soubory apod. Tradičně zde proběhla i hlavní divadelní část – uvítání císaře
Karla IV., královské slyšení a udělení privilegií královskému městu Kadani, včetně finále
slavností v nové choreografii. Divadelní část přinesla i nové postavy a diváky překvapili i
moderátoři slavností. Císařský průvod prošel Mikulovickou branou ve 14 hodin. Tentokrát
doprovodilo císaře nejen více jezdců a rytířů, ale i bubeníků, praporečníků a hudebníků.
Druhou scénou na náměstí bylo historické tržiště, které bylo vizuálně odděleno od
ostatního dění a prodejců. Ve středověké atmosféře zde na návštěvníky čekaly opět ukázky
dobových řemesel a prodej stylového zboží a i zde se v atmosféře středověku pohybovaly
mnohé dobové postavičky. Byla zde i možnost prohlédnout si interiéry stanů císařského
doprovodu, včetně odborného výkladu, a po slyšení se zde osobně setkat s Karlem IV. a
jeho družinou.
Klidnější scénu tvořilo nádvoří kadaňského hradu. Zde byl prostor pro vystoupení
dalších tanečních, hudebních a divadelních souborů, včetně vystoupení kadaňské ZUŠ. Na
kadaňský hrad navazují i městské parkány, kde již podruhé připravilo zajímavý program
nejen pro děti divadlo Navenek a DDM Šuplík. Pod názvem „Hradní hraní“ bylo putování po
hradbách za Sedmi rytířskými ctnostmi, kde byla možnost aktivně si vyzkoušet mnohé obory
a po zdárném absolvování být pasován na rytíře.
Ve velikou přírodní scénu se proměnily i stále oblíbenější Smetanovy sady. Středem
celého dění bylo kolbiště, kde se odehrály rytířské turnaje. Nechybělo ani rytířské ležení,
sokolníci, dětské rytířské turnaje, dobová střelnice a mnoho her a atrakcí. Celý park obklopily
i další stánky a občerstvení. S Císařským dnem 2015 jsme se tradičně rozloučili
ohňostrojem, tentokrát také ve změněné choreografii a posunutým o kousek dál z náměstí.
Kadaňské historické slavnosti patří mezi největší akce tohoto druhu v České
republice. Svědčí o tom například i to, že České dráhy opět vypravily na Císařský den
zvláštní vlak tažený parní lokomotivou, ale mimořádných vlakových spojů bylo více (po
tratích s dopravou pouze v létě, rychlík i regionální doprava).
Dotace, příspěvek od SD a.s.: 500 000,- Kč
Skutečné náklady cca: 2 200 000,- Kč
Příjmy (poplatky za prodejní stánky): 82 300,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 15 000 osob
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Advent – sobota 28. listopadu
V sobotu 28. listopadu se na kadaňském náměstí rozsvítil vánoční strom. Ještě
předtím byla zapálena první svíce na adventním věnci světlem, které přinesla do Kadaně sv.
Barbora od krušnohorských havířů.
Než k tomu došlo, mohli návštěvníci po celý den sledovat, nebo se dokonce aktivně
zapojit do připraveného programu na Mírovém náměstí. Vánoční trh, který byl zahájen od
10.00 hodin, nabízel především vánoční zboží včetně občerstvení, které v chladném počasí
přišlo víc než vhod. Klasické tradice spojené s Vánocemi připomnělo divadlo Navenek, které
vystupovalo se stánky, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet staré vánoční zvyky, a v dalších
stáncích byla například ukázka starých řemesel. V tvůrčí dílně Domu dětí a mládeže Šuplík
si pak hlavně děti mohly ozdobit perníček nebo vyrobit předmět k ozdobě Vánoc.
V kulturním programu vystoupili žáci ze Základní umělecké školy Klementa
Slavického v Kadani. Hostující bylo divadlo Kvelb, které vtipně a srozumitelně během svého
představení připomnělo hlavní adventní svátky.
Vyvrcholením celého svátečního dne bylo rozsvícení vánočního stromu. Při
samotném rozsvěcení kadaňského stromu čekalo na pravidelné návštěvníky překvapení
v podobě změny malého ohňostroje, který mu předchází. Ohňostroj začal na radniční věži a
strom rozsvítila „kometa“, která z věže přiletěla.
Dotace, příspěvek od SVS a.s.: 50 000,- Kč
Skutečné náklady: 207 055,- Kč
Příjmy (poplatky za prodejní stánky): 33 300,- Kč
Odhad návštěvníků: cca 3 000 osob
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Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace (dále jen KZK)
stav k 20. 3. 2016
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 KPH.
V zájmu šíření informací o pořádaných akcích co největšímu počtu lidí jsme založili
facebookový profil celé organizace, ale i jejích jednotlivých částí (muzeum, knihovna, galerie,
sportovní hala), kde pravidelně informujeme o akcích, které pořádáme. V loňském roce jsme
také zřídili instagramový účet @discover_kadan, který má v současné době více než 300
sledujících. Zároveň jsme navázali spolupráci s Kláštereckými novinami, které nám 1x
měsíčně uveřejňují pozvánku na vybranou akci v Kadani. Pokračuje spolupráce s rádiem
Blaník, které v krátkých upoutávkách zve několikrát v měsíci na programy v Kadani.
U některých akcí jsme začali využívat reklamní spoty na rádiu Gama. Na týdenní
kampaň jsme získali velmi výhodné podmínky díky tomu, že si spoty vyrábíme sami a rádio
Gama má zájem o větší publicitu na Kadaňsku. Přínos spotových kampaní pro obě strany
vyhodnocujeme.
KONCERTY
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:
18. 4. 2015 – Carvin Jones (USA) /10.000, 200, 17.000/
23. 5. 2015 – Femi Temowo (VB) /10.200, 40, 3100/
16. 10. 2015 – Zrní /27.000, 170, 21.000/
30. 10 2015 – Laco Deczi /15.500, 220, 26.000/
19. 11. 2015 – The Sweet Remains (USA) /8.000, 80, 4.000/
27. 1. 2016 – BrouciBand (Beatles Revival) /25.000, 380, 60.000/
13. 2. 2016 – Supergroup CZ /115.000, 380, 80.000/
Koncerty pořádané ostatními subjekty s podporou KZK (podpořené celkovou částkou 462
500 Kč):
SASME s.r.o.:
28. 3. 2015 – Horkýže Slíže
6. 6. 2015 – Majk Spirit
7. 11. 2015 – Tři sestry
6. 2. 2016 – Monkey Business
4. 3. 2016 – Horkýže Slíže
Charlie & Yvett:
7. 3. 2015 – Krucipüsk, Krausberry, Garage a Tony Ducháček, Znouzectnost
23. 10. 2015 – Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
14. 11. 2015 – J. A. R.
4. 12. 2015 - Katapult
Pavel Zítko, pizzerie U Brány
25. 4. 2015 - AC/DC
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koncerty alternativních žánrů – Cavern club Střelnice pokračuje v tradici kvalitních
koncertů jazz, fusion, world music a podobných žánrů. Z domácích například Bran, dvojice
Jitka Malczyk-Vojtěch Jindra či jazzová zpěvačka Marta Kloučková, ze zahraničních
muzikantů Walter Phishbacher (USA), Drunk Lamb (Polsko), Koonda Holaa (USA). 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 koncertů na netradičních místech (kadaňské hradby,
zahrady apod.), což zájem diváků ještě podporuje, a hodláme v tom i nadále pokračovat.
Opakovali jsme například koncert na hradbách u Městské knihovny Kadaň (Marta
Kloučková), Jaroslav Hutka na Svatém kopci (z důvodu jeho vytížení bylo nakonec zrušeno).
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
17.000 Kč, průměrná návštěvnost 90 lidí, průměrný výnos z koncertu kolem 5.000 Kč. V roce
2015 proběhly tyto koncerty: 25. 3. Hudba z horní paluby Titaniku (smyčcové kvarteto); 21. 4.
ArteMiss trio (housle, klavír, violoncello), 2. 6. Q Vox (vokální kvarteto); 23. 9. Opera
mladých – Jakub Pustina (pěvecké vystoupení); 3. 11. Štěpán a Jan-Matěj Rak (kytara).
Pokračujeme v tradici adventních koncertů. V roce 2015 jsme se pokusili tematicky držet
adventu, ovšem představit ho v pestrých hudebních žánrech.
29.11. Madrigal Kadaň
6.12. Advent s modrým cimbálem
13.12. Gospel Advent
20.12. Kadaň zpívá – živé obrazy
/á 5.000/.
Kromě toho udržujeme obnovenou tradici uvádění Rybovy České mše vánoční. V roce 2015
ji provedl pěvecký sbor Hlahol spolu s Komorním orchestrem města Chomutova. Sólové
party pak zpívali sólisté z Kadaně: soprán Martina Heroldová, alt Markéta Křivdová a bas
Martin Šíl.
Koncert se uskutečnil ve zcela zaplněném kostele Povýšení sv. Kříže.
Již tradiční projekt Jany Šílové, Markéty Křivdové a KZK „Kadaň zpívá“ se pro rok 2015 opět
proměnil. Původně jen sborový a instrumentální projekt byl doplněn o malby Filipa Křivdy a
scénické výstupy herců. Šlo v podstatě o jakousi obdobu živých obrazů, ke kterým v „pozadí“
zněl zpěv sboru. Idea představení byla jednoduchá - představit Vánoce jako příběh jedné
rodiny v jednom dni. A tak se příběh adventu spojil s příběhem obyčejné rodiny chystající se
na oslavu blížících se Vánoc. Koncert měl veliký úspěch.
V prostorách KZK se rovněž koná většina žákovských a dalších koncertů ZUŠ Klementa
Slavického.
koncerty folkové hudby – 5.3. Jakub Smolík /28.000, 170, 19,000/, 5.6. Pavlína Jíšová s
přáteli /20.000, 50, 5.000/, v lednu 2016 Nezmaři /23.000, 150, 23.000/
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
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pořady Jiřího Černého – spolupráce s publicistou Jiřím Černým pokračuje stále velmi
úspěšně, Kadaň se stala jednou z jeho nejoblíbenějších „štací“. Pokračujeme ve frekvenci 4
představení za rok. 3.3. Waldemar Matuška, 14.5. Jethro Tull, 8.9. Zuzana Navarová, 3.12.
Tina Turner /á 4.000, Ø 40, Ø 2000/.

DIVADLA
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:
16. 9. – Stopařův průvodce po Galaxii
1. 10. – František blázen
14. 10. – Kumšt (Csongor Kassai, Martin Mňahončák) – pro nezájem zrušeno
18. 11. – Osamělost fotbalového brankáře (Gustav Bubník, Libor Bouček) – pro nezájem
zrušeno
14. 12. – Zpátky ve hře
Kadaňský divadelní březen (KDB) – březnový termín KDB se osvědčil, přehlídka se stále
těší zájmu diváků. Průměrná cena představení na KDB je 5000, návštěvnost u přespolních
souborů se oproti loňským rokům zvedla na dvojnásobek na zhruba 100 diváků, u divadla
Navenek je stálé publikum čítající zhruba 250 – 300 diváků. Ročník 2016 zatím přináší
největší zájem diváků.
nedělní pohádky – pokračuje úspěšná letní série pohádek v rámci Františkánského léta a
KZK i nadále organizuje od října do května cca jednou měsíčně nedělní pohádky na Střelnici.
Že jde o dobře zavedenou praxi, potvrzuje i zájem publika. Na pohádky chodí pravidelně
kolem sta platících dětí. Několik let jsme drželi ceny vstupného na úrovni 30 Kč za dítě a
dospělý doprovod zdarma. Od sezony 2016/2017 jsme se rozhodli zvýšit vstupné za dítě na
50 Kč a ponechat zdarma vstupné pro dospělý doprovod. Vedou nás k tomu ekonomické
důvody i snaha o to, aby si lidé odmala uvědomovali, že ani kulturní akce nemohou být
zadarmo.

ZÁBAVNÉ POŘADY
one-man show – 25. 3. Zdeněk Izer /38.000, 300, 30.000/
5. 12. Jaroslav Dušek /30.000, 400, 80.000/
Jiří Kolbaba – trvá spolupráce s fotografem. 22. 10. proběhla přednáška o Islandu /29.200,
210, 29.200/, v lednu Aljaška /32.000, 220, 32000/
filmový klub – trvá pořádání dvou filmových festivalů – osvědčilo se přesunutí Expediční
kamery i Snowfilm festu do Orfea (obojí cca 900 za práva).
V roce 2015 se přidaly projekce filmů festivalu Jeden svět. Tradice těchto projekcí teprve
vzniká, proto je zatím návštěvnost nevelká, nicméně projekce dávají možnost zhlédnout
filmy, které se v běžné distribuci neobjevují. /zdarma/
letní kino – pro letní sezonu 2015 jsme se rozhodli Františkánské léto oživit nočním
promítáním v zahradách františkánského kláštera. Vybrali jsme filmy z širokého žánrového
spektra – od komedie přes cestopis až po sci-fi. Náklady jsou velmi nízké (cca 1.500 Kč za
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oficiální pronájem filmu), návštěvnost nás velmi příjemně překvapila – pohybovala se kolem
50-100 lidí.
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 Vladimira 518, Radkina Honzáka, Arnošta Vašíčka
a další. /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.

VZDĚLÁVÁNÍ
Univerzita třetího věku – spolupráce s UJEP Ústí nad Labem trvá, U3V Kadaň odstartovala
již třetí sezonu, to znamená pátý rok své existence. O přednášky je stále veliký zájem.
Snažíme se o to, aby nabídka byla co nejpestřejší. Stejně tak studentům U3V poskytujeme
další výhody (slevy na vstupné na akce KZK a podobně). Na základě úspěchu
astronomického pozorování jsme uspořádali jak pozorování zatmění Slunce (online
přenášeno na internetu – 20.000 návštěvníků), tak i pozorování zatmění Měsíce (bohužel,
bylo zataženo, i tak se ale v zahradách kláštera sešlo na šedesát lidí ve 3 hodiny ráno!)
jazykové kurzy – KZK zprostředkovává a poskytuje prostor pro tyto jazykové kurzy:
němčina – jednou týdně už druhým rokem
francouzština – jednou týdně druhým rokem
angličtina - jednou týdně třetím rokem v rámci U3V
angličtina – jednou týdně třetím rokem (mimo U3V)
V roce 2015 proběhl i několikatýdenní intenzivní kurz češtiny pro Vietnamce.
taneční pro dospělé – na podzim 2015 se otevřel začátečnický kurz tanečních pro dospělé i
pro mládež, kapacita obou byla zcela zaplněna
Pozorování hvězdné oblohy - V sobotu 15. 8. 2015 se uskutečnilo v zahradě
františkánského kláštera v Kadani další pozorování hvězdné oblohy pro širokou veřejnost s
RNDr. Pavlem Pintrem, Ph.D, který s sebou přivezl hvězdářský dalekohled. Takové akce
začínají mít již svoji tradici a každá další akce přivítá více a více zájemců o astronomická
pozorování. Tentokrát se sešlo asi 80 účastníků včetně 20 dětí a studentů školního věku z
blízkého a i vzdálenějšího okolí. Ačkoliv se pozorování úplného zatmění Měsíce konalo 28.
9. ve 3 hodiny ráno a počasí mu nebylo nakloněno – sešlo se zhruba 60 lidí, kterým
astronom Pavel Pintr vyprávěl další zajímavosti o hvězdné obloze.
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 5 maturitních plesů místních středních škol a čtyři plesy profesních
či zájmových organizací (neziskovky, cyklisté, Donaldson, kuželkáři).
První ples sezony (9. 11. 2015)
Po roční přestávce jsme První ples sezony, tedy ples, který pořádají neziskové organizace
města Kadaně, uspořádali v cirkusovém duchu – odpovídala tomu jak výzdoba, tak program
plesu. Návštěvnost plesu byla rekordní – 150 lidí. Náklady 20.000, výtěžek z tomboly a
dražby 7.140 Kč.
Ples města (23. 1. 2016)
Po loňském úspěchu kapely MK Collective jsme se rozhodli angažovat ji znovu. Ples jsme
opět tématizovali, tentokrát s podtitulem „Na královském dvoře“. Tomu byl přizpůsoben
program i výzdoba. Zlatým hřebem večera byl příchod císaře Karla IV., kterému slavnostní
fanfáru zahrál živě celý orchestr. /145.000, 240, 60.000/
Hala bala galavečer (19. 2. 2016)
Pokračuje rovněž tradice Hala bala galavečera sportovců a talentů města, kde se
vyhlašuje
„Nejpopulárnější sportovec města Kadaně“, ale také výsledky soutěže o „Talent roku“.
/40.000, 250, 28.000/
KONFERENCE
Každoročně se na Střelnici opakuje Setkání obyvatel zaniklých obcí, v loňském roce se
konalo tradičně v dubnu.
21. - 22. 3.
18. 4.
23. - 24. 4.
29. - 30. 4.
2. - 18. 6.
30. 8. – 6. 9.

Wikikonference
Setkání obyvatel zaniklých obcí
geologická konference
Stop & Stay
výstava mateřských škol v Kadani
Open Kadaň – otevřený šachový turnaj o pohár královského města
Kadaně

27. 6. 2015

Slavnosti Ohře
Pro tuto oslavu řeky, která byla osou osidlování naší oblasti, jsme
poskytovali materiální a technické zajištění (pódium, stánky, zvuk,
světla).
Součástí programu byl i původní balet vytvořený právě pro Slavnosti
Ohře na motivy pověsti o víle Egerii – vládkyni řeky.

Na rok 2016 jsou v plánu tyto konference a slavnosti:
5. - 7.10.
Sesterské dny
18. - 20.10.
konference Židovské obce
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PRAVIDELNÉ AKCE
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.
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 jsme využili netradičních prostor knihovny a herců a hereček
z divadla Navenek.
Města čtou – 15. - 16. 8.
Projekt pouliční knihovny, který iniciovala jirkovská knihovna, byl v Kadani k dispozici
čtenářům dvě víkendová 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 animační dílnou
a autorským čtením Petra Hlaváčka z jeho nové knihy o bájích a pověstech o řece Ohři.
Adoptuj si svoji včelu – vždy od dubna
Adopce včel pokračují, nicméně zájem veřejnosti již není takový jako v prvních dvou letech.
V roce 2015 bylo adoptováno 129 včel.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Příměstské tábory KZK se staly velmi oblíbenými a získaly si mnoho příznivců. V roce 2015
jsme realizovali pět táborů. Pro rok 2016 plánujeme čtyři. Zájem o ně je tak velký, že byly
obsazeny za jediný den.
2015
Putování s Pračlovíčkem
Jedeme na Výlet
Léto v pohybu
Hrajeme si, tancujeme, zpíváme
Indiánské léto

2016
Pračlovíček
S Pračlovíčkem na cestách
Věže, vížky, věžičky
Angličtina pro nejmenší

SLAVNOSTI
2. 5. Majáles Cadanensis
Majálesové svatby, pohřby, rozvody, objímání zdarma.
Glajstr duo, Duben v Pešti, Závodní ovce, Madame Butterfly, Shoe Cut, Minikapela,
Kurtizány z 25. avenue /100.000, 300 lidí, 21.000/
6. 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 Střelnice. Po
skončení soutěže pokračoval kulturní program. /15.000, 150 účastníků a diváků/
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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.
20. 6. Kadaňské pivní slavnosti (festival minipivovarů, letos bez participace Království piva)
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 (Strašlivá podívaná, Pepa
Štross). /140.000, 690, 30.000 vstupné + 60.000 za pivní groše/
19. 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. /7.000,
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 cimbálové muziky Linda z Moravy a pro velký úspěch znovu folkrocková
skupina Medicimbal.
/100.000, přes 4600 návštěvníků vč. dětí, 116.000/
24. 10. Kirwitzerův den
RNDr. Gunther Kletetschka, Ph.D: Nebezpečí jiných dimenzí
Ing. Vladimír Scholtz: Fyzika hudby a hudebních nástrojů
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Mezinárodní rok světla – A budiž světlo
/3.000, 80 diváků, zdarma/
16. 1. 2016 - Multismash Fest - 4. ročník multižánrového večera, na němž jsme
spolupracovali přímo s etno kapelami z Chomutova, díky jejichž kontaktům se daří udržet
velmi nízké náklady. Pro tento ročník jsme se pokusili zvýšit návštěvnost večera
angažováním známého interpreta. Zdeněk Bína Trio je nový projekt lídra Anděly oceněné
skupiny -123 minut.
Vystoupily kapely:
Aneboafro (Praha)
Coffee Break (Litvínov)
Tomáš J. Holý (Praha)
Taratibu (Chomutov)
Zdeněk Bína Trio (Praha)
Polexx Art
/30.000, 120, 14.000/
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9. 2. 2016 – Masopust
Další ročník Masopustu doznal jen kosmetických změn – dá se říct, že hledáme cesty, jak
program zatraktivnit a zpříjemnit pro návštěvníky. Rozhodli jsme se přesunout topení Morany
na jiné místo nábřeží tak, aby mělo co největší počet diváků dobrý výhled. Také s
účinkujícími stále hledáme cesty, jak je co nejlépe „propojit“ s diváky.
/150.000, odhadem 1000 návštěvníků, zdarma/
Městské muzeum v Kadani
návštěvnost Městského muzea za rok 2015:
Františkánský klášter: 3.354 návštěvníků
Kadaňský hrad: 3.883 návštěvníků (v návštěvnosti jsou zahrnuty i 2 velké krátkodobé
výstavy a návštěvníci Královské síně-herny)
Militaria ve Středověké baště: 1.021 návštěvníků
Radniční věž: 2.767 návštěvníků
CELKEM: 11 025 návštěvníků (celková návštěvnost všech muzejních objektů se tedy
oproti loňskému roku dvakrát zvýšila)
Městské muzeum v Kadani uspořádalo v roce 2015 několik cyklů přednášek, které se
z důvodu rekonstrukce refektáře a posléze předsíně refektáře františkánského kláštera
konaly na kadaňském hradě. Pokračujeme v tradici výletů za zajímavými místy (muzeobusy)
a v roce 2015 jsme také hostili několik krátkodobých výstav (Královna Dagmar, Památné
stromy, Dějiny udatného českého národa, 1. světová válka). Od září 2015 spolupracujeme
se školami v rámci programu MUZEUM ŽIJE, v rámci kterého jim za výhodnou cenu 500 Kč
na školní rok nabízíme vstupy pro 1 třídu na všechny akce pořádané muzeem.
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 po pauze obnovil svou činnost na podzim 2015. O prázdninách zopakoval
úspěch prvního ročníku příměstského tábora - proběhl druhý ročník, který byl ještě
úspěšnější.
Největší akcí ARCHEOklubu byly ovšem oslavy Mezinárodního dne archeologie 17. října
2015. Oslavy byly určeny široké i odborné veřejnosti. O historii letecké archeologie v ČR
hovořil její zakladatel RNDr. Zdeněk Smrž, promítala se restaurovaná verze legendárního
filmu Karla Zemana Cesta do pravěku.
Hlavní část programu byla ovšem určena rodičům s dětmi. Na prostranství před KD Střelnice
byly připraveny ukázky archeologických nálezů (keramika, nástroje, štípaná industrie) a
archeologických aktivit. Lidé si mohli vyzkoušet improvizovaný výzkum, když hledali nádoby,
mince a kostry. Také si mohli zkusit, jak těžké bylo pro pravěké lidi nadrtit obilí na zrnotěrce,
aby si mohli upéct chléb. Naši lidé si z nadrcené mouky pekli neolitické hady. Připravena
byla i napodobenina jeskyně, kde si mohly nejen děti zkusit skalní malby, a byl v ní i kotrový
hrob.
Akce proběhla velmi úspěšně a video z ní je k dispozici na adrese:
https://youtu.be/hInu5b_N_I4
Organizační tým ARCHEOklubu tvoří Jana Šílová (MMK), Jiří Šlajsna (Muzeum Most) a
Michaela Balášová (archiv Kadaň).
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MUZEOBUSY
Výjezdy Muzeobusu se staly velmi oblíbenou akcí. Zcela vyprodaný byl květnový výjezd na
Karlštejn i srpnový zájezd na Canaletto festival do Drážďan. /náklady 8-20 tisíc, tržba na
jízdném 8-20 tisíc/.

Galerie Josefa Lieslera
Od září 2013 přešla pod KZK Galerie Josefa Lieslera. Výstavy trvají celý měsíc a žánrovou
pestrost zajišťuje spolupráce externího kurátora s paní galeristkou. Pravidelné výtvarné dílny
a komentované prohlídky pro veřejnost v Galerii Josefa Lieslera – výtvarné dílny se zaměřují
na techniky, které nejsou příliš známé, např. kresba světlem, bonbónové graffiti ad.;
komentované prohlídky aktuálních výstav nabízíme pod názvem TVÁŘÍ V TVÁŘ UMĚNÍ
vždy ve čtvrtek od 17 hodin pro širokou veřejnost. Celková návštěvnost v galerii za rok 2015
se oproti loňskému roku opět zhruba o polovinu zvýšila, celkem prostory pod kadaňskou
radnicí navštívilo 6 349 návštěvníků.

Výstavy v období květen – prosinec 2015

KVĚTEN

8. 5. – 31. 5.

výstava absolventů ZUŠ

ČERVEN

5. 6. – 30. 6.

Alena Bílková a Michal Bílek

ČERVENEC

3. 7. – 4. 8.

Jana Krejzová

SRPEN

7. 8. – 1. 9.

Kadaňští výtvarníci

ZÁŘÍ

4. 9. – 27. 9.

Blíženci

ŘÍJEN

2. 10. – 25. 10.

Jitka Kůsová

LISTOPAD

30. 10. – 29. 11.

Marzal Cános

PROSINEC

4. 12. 3. 1.
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Plán výstav na rok 2016:

LEDEN

8. 1. – 31. 1.

Igor Hlavinka

obrazy, keramika

ÚNOR

5. 2. – 28. 2.

Pavel Mizera

dřevěná plastika

BŘEZEN

4. 3. – 3. 4.

Západočeská
univerzita Plzeň

objekty

DUBEN

8. 4. – 1. 5.

Ateliér Kovanda

více médií

KVĚTEN

6. 5. – 29. 5.

Renata Štolbová

obrazy

ČERVEN

3. 6. - 5. 7.

Jakub Hošek

malby

ČERVENEC

8. 7. – 2. 8.

Kadaňští výtvarníci

více médií

SRPEN

5. 8. – 30. 8.

Eva Brodská

gobelíny

ZÁŘÍ

2. 9. – 2. 10.

Monika Žáková

malby

ŘÍJEN

7. 10. – 30. 10.

Roman Štětina
a Tereza Příhodová

video, instalace

LISTOPAD

4. 11. – 27. 11.

Jiří Slíva

kreslený humor

PROSINEC

2. 12. – 1. 1.

Adéla Babanová

video a fotografie
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