
KULTURNÍ DŮM STŘELNICE 
Ne   2. 4.       18.00  

Putování 

Putování je pátý ročník osvětové akce – putování dospělých 

autistů po České republice od města k městu. Na konci 

každého putovního dne je uspořádána beseda o životě lidí s 
autismem, jako příležitost se putujících na cokoli zeptat. Na ní 

se objeví odborníci na autismus nebo lidé, kteří jsou s 

autismem nějak spjati. 

Vstupné: ZDARMA 

Ne   16. 4.    15.00  

Pohádka o třech námořnících 
Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, 

který se na své lodi Bublině vydává za svým snem - na ostrov 
Hukakulu. Podle starých námořních legend zde žijí překrásné 

mořské panny. Jestli kdy námořník Hrom dá své srdce ženě, 

tak jedině mořské panně z Hukakulu!  

Vstupné: 50 Kč / ZDARMA dospělý doprovod 

 

St   19. 4.    19.00   

Ředitelská lóže 
Hořká tragikomedie, ve které excelují Stanislav Zindulka a 

Alois Švehlík, Vás zve strávit jedno dopoledne do domova 

pro seniory, během kterého dva vysloužilí herci vyplňují 

rutinní dotazník o počtu čůracích výletů na záchod, předhání 

se v tom, kdo je na tom hůř, a vzpomínají na své lásky, 

úspěchy i prohry. Smířlivé vyprávění o svérázných lidech si i 

se všemi jejich nedokonalostmi a prohřešky proti mravům 

zamilujete.  
Vstupné: 200 Kč  

Pá   21. 4.    19.00   

Ladislav Zibura: Pěšky mezi buddhisty a komunisty 

Čtyřiadvacetiletý excentrický poutník Ladislav Zibura se na 

jaře vypravil do Himálají, neprobádaných údolí čínských řek a 

zapadlých nepálských vesnic. Ať už ho zrovna zatýká policie, 

trpí vysokohorskou nemocí nebo zachraňuje lidský život, 
Láďa vším proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Příběh jeho 

1500 kilometrů dlouhé pěší výpravy je svědectvím o 

jednoduchosti života a půvabu svobody, u kterého se budete 

smát od začátku až do konce. Nečekejte ale žádné popisy 

památek, projekce je o Číňanech, Nepálcích a jejich životech.  

Vstupné: 130 Kč / 100 Kč studenti a senioři 

So   22. 4.    14.00   

Setkání obyvatel zaniklých obcí 
Po roce Vás opět zveme na setkání bývalých obyvatel 

zaniklých obcí na Kadaňsku a starých Kadaňáků. Akci 

pořádají město Kadaň a Klub přátel města Kadaně. Předseda 

klubu Cyril Hauptmann se těší na všechny pravidelné 

účastníky, stejně jako na ty, kteří se odhodlají k účasti poprvé. 

Nejen že se setkáte se svými kamarády z mládí a společně 

zavzpomínáte, ale tradičně nebude chybět ani Baranijanka s 

dobrou muzikou k poslechu a k tanci.  
Vstupné: ZDARMA 

GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM 

NA STUDENTSKÉM NÁMĚSTÍ 
DUBEN - KVĚTEN 2017 

„Aktivní stáří“ – výstava klientů domova pro seniory Kadaň 

Motto: „Věk nás nezastaví, věk dokáže mnohé…“ 

 

 

 

 

CAVERN CLUB STŘELNICE 
Po   3. 4.       19.00                         

JEDEN SVĚT: Co se nenosí 

Film o estonské módní návrhářce Reet Ausové, která používá 

textil, který by běžně skončil na skládce, a vytváří z něj nové 

modely. Reet chce o fenoménu upcyklace přesvědčit i vedení 

nadnárodních módních korporací. Je Reet bláhovým snílkem, nebo 

předznamenává novou éru módní produkce?  

Vstupné: ZDARMA 

 

Po   10. 4.    19.00                        

JEDEN SVĚT: Švédská teorie lásky 

Další snímek z Jednoho světa, který vypráví o sociálním 

experimentu, který už přes 40 let probíhá ve Švédsku. V roce 1972 

přišli politici s přelomovým programem „Rodina budoucnosti“. 

Měl stvořit moderní společnost, kde bude důraz kladen na 

nezávislost každého občana, jemuž ve štěstí nesmí bránit ani 

vztahy k dětem, partnerům či rodičům. Po čtyřiceti letech 

experimentu sociálního inženýrství je Švédsko zemí zpřetrhaných 

rodinných vazeb. Lidé často žijí sami a sami umírají, aniž někomu 

chybí.  

Vstupné: ZDARMA 

 

Út   11. 4.     19.00              

Jiří Černý: Michal Tučný 

Když jeden báječný muž vypráví o jiném báječném muži, který je 

navíc legendou české country hudby, tak je z toho báječná 

přednáška plná báječných poznatků! Přijďte si poslechnout pořad 

oblíbeného hudebního kritika Jiřího Černého, který bude vyprávět 

o tom, jaký byl muž s neodmyslitelným kovbojským kloboukem 

na hlavě a který tentokrát slibuje pustit písně, o kterých jste 

netušili, že je Michal Tučný nazpíval. 

Vstupné: 50 Kč 

 

St   12. 4.    19.00   

Melanie Dekker 

Melanie je kanadská zpěvačka, o které se v hudebním světě říká, 

že má „hlas jako čokoláda“. Píše si vlastní folkové, popové nebo 

rockové písně, cizí jí ale není ani country. Přijďte se sami 

přesvědčit, že se Melanie se svým hitem "I said I" dostala v 

kanadské hitparádě do TOP10 oprávněně! 

Vstupné: 50 Kč 

Pá   28. 4.    19.00   

Katie Bradley 

Do Kadaně míří úchvatná kentská písničkářka a hráčka na 

harmoniku Katie Bradley, která mj. získala nominace na British 

Blues Award 2016 za nejlepší ženský bluesový zpěv. Na letošním 

turné po Česku vystoupí společně s Antonínem Dlapou (kytara), 

Matějem Černým (baskytara) a Tomášem Hobzekem (bicí). Tato 

trojice českých bluesmanů doplní svým hráčským umem Katiin 

svébytný emocionální projev, který Vás donutí k pohupování v 

bocích, ronění slz nebo bouřlivému potlesku - každopádně Vás 

rozhodně nenechá chladnými.  

Vstupné: 50 Kč 

 

GALERIE JOSEFA LIESLERA 
7. 4. – 30. 4. 2017  

Josef Synek 
Malování se stalo jeho koníčkem už v době dospívání a rozvíjelo 

se po celou dobu, kdy pracoval v autoopravně v Blatné (téměř 40 

let). Skutečnost, že neabsolvoval žádné výtvarné školení, se u něj 

projevila v nespoutané tvůrčí invenci, v nezaměnitelném pojetí 

ztvárnění děl, v jejich hravosti a živosti.  

vernisáž výstavy 6. dubna v 17 hodin 

Vstupné: ZDARMA 

 

 

 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 

So   22. 4.    9.00  

Zahájení motorkářské sezóny 

Kadaň se už posedmé stane místem setkání motorkářů, 

kteří zde oslaví začátek motorkářské sezóny. Zváni jsou 

všichni motorkáři, tříkolkáři, čtyřkolkáři i řidiči různých 
bugin bez rozdílu značky a kubatury stroje. A protože 

zdraví a bezpečí je na prvním místě, dočkají se jezdci i 

letos požehnání od otce Josefa Čermáka. Akcí provází 
Petr Píďan Stehlík.                     

Vstupné: ZDARMA 

 

RADNIČNÍ VĚŽ 

So   29. 4.    21.00                          

Noční výstup na radniční věž 

Zahajte s námi letní sezónu pohledem na noční Kadaň z 

výšky 30 metrů. 

Vstupné: ZDARMA 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Út   11. 4.    17.00  

VEČER VE VĚŽI: Mezi domovem a přírodou 
Že je zahrádkaření přežitkem dob minulých? Ale kdež! 

Tomuto společenskému fenoménu podléhá v posledních 

letech čím dál více mladých rodin, které hledají únik z ruchu 

velkoměsta. A protože osady stále zanikají, mají některé 

kolonie dokonce seznamy čekatelů na uvolněné zahrádky. 

Čím jsou specifičtí právě čeští zahrádkáři? Přijďte si o tom 

popovídat s expertem na městskou geografii! 
Petr Gibas vystudoval geografii města na University College 

v Londýně a na Univerzitě Karlově si udělal doktorát z 

antropologie.  

Vstupné: 30 Kč / ZDARMA studenti ZŠ, SŠ a U3V 

 

Út   25. 4.    17.00  

VEČER VE VĚŽI: Zkáza lodi Wilhelm Gustloff 
Jindřich Böhm je asi nejznámější český vrakový potápěč. 
Zúčastnil se pátrání po vraku letadla Antoina de Saint 

Exupéryho, dvakrát se potopil k vraku Estonie, aby dokázal, 

že se nepotopila vlivem špatného technického stavu, jak 

tvrdily tehdejší oficiální zprávy. Do Kadaně přijede vyprávět 

již podruhé, tentokrát o lodi jménem Wilhelm Gustloff, při 

jejímž potopení zemřelo přes deset tisíc lidí a stalo se tak 

největší námořní katastrofou všech dob.  
Vstupné: 30 Kč / ZDARMA ZŠ, SŠ, U3V 

 

POBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
So   22. 4.    9.30  

Dnes čte... TANEČNICE 
Příběh o tom, jaké to je být profesionální tanečnicí, přijde do 

kadaňské knihovny předat dětem Karolína Hadrávková. 

Vystudovala konzervatoř Duncan centre v Praze a nyní učí 

scénickému tanci děti v Základní umělecké škole Klementa 

Slavického. Přečte Vám taneční pohádku a přinese ukázat 

nejrůznější rekvizity, které se při tanci využívají - například 

baletní špičky, stuhy nebo taneční kostýmy.  
Vstupné: ZDARMA 

 

KZ ORFEUM 
So   1. 4.    19.00   

Country bál 
K tanci a poslechu bude hrát skupina Naplech. 

Vstupné: 70 Kč  

St   5. 4.    20.00  

Leburn Maddox 

Už podruhé ve své kariéře přijede Leburn Maddox v 

doprovodu svého amerického tria do Česka a zahraje 

našlapaný blues-rockový program s prvky funku i reggae! 

Leburn Maddox si na nic nehraje. Prostě hraje blues, žije 

blues a na hodinu a půl vás dokáže přesvědčit, že blues je to 
jediné, co je na světě důležité. Kytara, basa, bicí a jeden 

chlapský hlas. Jednoduše muzika, která se nehraje, ale žije. 

Věříte jí každý tón a ona vám to vrací.  

Vstupné: 100 Kč / 150 Kč na místě 

 

Pá   7. 4.    17.00   

Duo Grace 

Přijměte pozvání na již tradiční taneční zábavu pro všechny 
generace s kapelníkem Františkem Fiřtem! 

Vstupné: 70 Kč / 50 Kč pro seniory 

 

So   29. 4.    17.00   

Večer s Baranijankou 

Zábava pro všechny generace s oblíbeným orchestrem, který 

zahraje k poslechu i tanci. 

Vstupné: 70 Kč / 50 Kč pro seniory 
 

KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE 
So    1. 4.    17.00  

Madrigal 
Přicházející jaro již tradičně ohlašuje koncert vokálně-

instrumentální skupiny Madrigal, který má v repertoáru celou 

řadu písní různých forem a z různých období - od nejranějších 

jednohlasých skladeb a písní středověké rytířské kultury přes 

kompozice renesanční, klasické a romantické až po spirituály 

a moderní hity 20. a 21. století. Přijďte s Madrigalem oslavit 

příchod jara, těší se na Vás! 

Vstupné: 30 Kč 
  

Út     25. 4.   19.00  

Operetou a muzikálem 
Společnost Kruhu přátel hudby v Kadani uvádí koncert v 

programu „Operetou a muzikálem“. Poutavými operetními 

evergreeny a půvabem nehynoucích muzikálových melodií 

Vás provedou Pavla Švestková – mezzosoprán (absolventka 
pražské konzervatoře), Martin Slavík – tenor (absolvent 

Fakulty umění Ostrava), Markéta Janáčková – klavír 

(absolventka HAMU Praha). 

Vstupné: 80 Kč / ZDARMA žáci ZUŠ 

 

RŮZNÉ 

So   22. 4.     09.00              

Autobusový zájezd do MARIENBERGU 
Z Marienbergu vyjedeme cca v 14.30 a do Kadaně přijedeme  

v 15.30. 

Vstupné: 50 Kč dospělí / 25 Kč děti do 15 let 

 

FRANTIŠKÁNSKÁÝ KLÁŠTER 

So    1. 4. 10.00-17.00    (každou celou hodinu)  

Nově restaurované prostory Františkánského kláštera 
V rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel 

otevřeme v tento den nově restaurované prostory 

Františkánského kláštera v Kadani. 

Vstupné: ZDARMA 
 

Vstupenky na vybraná představení lze zakoupit také online na www.kultura-kadan.cz 



PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2017: 
KZ Orfeum  

St   10. 5.     19.00              

Jiří Kolbaba: To je Havaj! 

„To je havaj“ - říkáme, chceme-li popsat něco rajského. Na besedě se známým cestovatelem Jiřím Kolbabou nás čeká dobrodružný i romantický 

objevitelský výlet po šesti ostrovech pacifického souostroví. Dozvíte se mj. o narození ostrovů z lávy podmořských sopek, králi 

Kamehamehovi, historii osidlování, pláži Waikiki, vesnici malomocných, sopkách … zjistíte, CO VŠECHNO JE HAVAJ! 

Vstupné: 150 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě 

 

Zájezd 

So   13. 5.     16.00              

Tančírna 

Tentokrát Vás vezmeme na téměř vždy vyprodané přestavení Tančírna, které už osmou sezónu uvádí Divadlo Radka Brzobohatého. A proč je 

skoro nemožné se na tohle představení dostat? Je totiž naprosto unikátní – odehrává se totiž celé beze  slov. Postavy, které v něm vystupují, se 

Vám tak představí prostřednictvím tance a brilantních pantomimických výkonů.  

Vstupné: 550 Kč / 490 Kč studenti a senioři 

vstupenky jsou do 5.-7. řady (běžná cena 690 Kč) 

 

Střelnice 

Ne   14. 5.       15.00  

Vodnická škola 

Staňte se spolužáky dvou mladých vodníků! Do školy musí chodit každý a ani vodníci nejsou výjimkou. Dušičková a Puškvorecký ovšem 

nejsou zrovna premianti a potřebovat budou Vaši pomoc nejen v hodině přírodovodovědy, cizího jazyka nebo tělocviku. Pohádku plnou písniček 

zahraje hudebně-divadelní skupina Rybníkáři. 

Vstupné: 50 Kč / ZDARMA dospělý doprovod 

 

Městská knihovna 

Út   16. 5.    17.00 

VEČER VE VĚŽI: Martin Hilský 
Četli nebo zhlédli jste někdy některé z shakespearovských děl? Pak je dost pravděpodobné, že to byla Shakespearova slova převedená do 

češtiny perem Martina Hilského. Jeho zásluhy ocenila i sama anglická královna Řádem briského impéria. A Vy si s ním můžete popovídat na 

dalším z Večerů ve věži. 

Vstupné: 30 Kč / ZDARMA studenti ZŠ, SŠ a U3V 

 

Smetanovy sady (park naproti Orfeu) 

So   20. 5.     13.00            

 Májové slavnosti 

Pohodová muzika, zábava pro děti, bumper fotbal, vyrábění ušatých čelenek, skákací hrad, mobilní planetárium a večer pohádka – zkrátka 

prima sobotní odpoledne! 

Vstupné: 200 Kč rodinné / 100 Kč dospělí / 50 Kč studenti, senioři a děti nad 120 cm / ZDARMA děti do 120 cm 
 

PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL 

OD DUBNA JIŽ OPĚT V PROVOZU 

 
                   VÍCE INFORMACÍ: TIC Kadaň 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM KADAŇ 

Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň, 

tel.: + 420 474 319 550 

mobil:  + 420 725 763 497 

infocentrum@mesto-kadan.cz, www.mesto-kadan.cz 

 

Letní sezóna 
od 1.4. - 31.10. 

Zimní sezóna 
od 1.11. - 31.3. 

Po 8.00 - 17.00 h. Po 8.00 - 17.00 h. 

Út 8.00 - 16.00 h. Út 8.00 - 16.00 h. 

St 8.00 - 17.00 h. St 8.00 - 17.00 h. 

Čt 8.00 - 16.00 h. Čt 8.00 - 16.00 h. 

Pá 8.00 - 16.30 h. Pá 8.00 - 16.30 h. 

So 8.30 - 17.00 h. So zavřeno 

Ne 8.30 - 17.00 h. Ne zavřeno 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ: 
 

         Oddělení pro dospělé:        Dětské oddělení: 
 
pondělí           9:00  -  18:00          pondělí        9:00  -  17:00 
úterý       13:00  -  18:00          úterý          13:00  -  17:00 
středa          z a v ř e n o           středa           z a v ř e n o 
čtvrtek       9:00  -  18:00          čtvrtek        9:00  -  17:00 
pátek        9:00  -  14:00           pátek           9:00  -  14:00 
sobota         9:00  -  11:30           sobota         9:00  -  11:30 

 

DALŠÍ SLUŽBY TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA KADAŇ:  

 

 Prodej vstupenek TICKETPORTAL 

 CZECHPOINT kopie výpisů 

 Datové Schránky 

 Půjčovna kol, úschovna kol a zavazadel 

 Veřejné WC 

 Dětský koutek 

 Informace o kulturních akcích 

 Kadaňské noviny – prodej, příjem inzerce, předplatné 

 Prodej turistických suvenýrů, publikací, brožur, map atd. 

 

www.fb.com/TICKadan
 

     www.facebook.com/kulturavKadani 
 

@discover_kadan

www.fb.com/TICKadan 

@discover_kadan 

KNIHOVNA pobočka: 
 

Po 9-12 13-18  
Út  13-16 
St       zavřeno 
Čt 9-12 13-18 
Pá 9-12 13-16 
So 9-11.30 

mailto:infocentrum@mesto-kadan.cz
http://www.mesto-kadan.cz/
http://www.ticketportal.cz/default.asp

