
KULTURNÍ DŮM STŘELNICE 

Čt   9. 3.       18.00  

DÁMSKÝ KLUB: Jak přežít Himaláje 
Světlanu Nálepkovou znáte nejspíš především jako herečku a 

zpěvačku francouzských šansonů, do dámského klubu jsme ji však 

pozvali, aby poodhalila část svého života, o níž nemá spousta lidí 

tušení. Jezdí totiž jako dobrovolnice pomáhat do oblasti Malého 

Tibetu v Himalájích, kde vyučuje místní děti. Přestože pobyt v 

nadmořské výšce 3500 metrů jejímu organismu zpočátku 

nesvědčil, stále překonává sama sebe a do Tibetu se pravidelně 

vrací.  

Vstupné: 100 Kč v předprodeji / 130 Kč na místě 

 

So   11. 3.    20.00   

30. kuželkářský ples 
Oddíl kuželek TJ Elektrárny Kadaň Vás srdečně zve na 30. ročník 

kuželkářského plesu. K tanci a poslechu bude hrát kapela 

Františka Iši Baráka a chybět nebude ani bohatá tombola. 

Vstupenky si můžete zakoupit u pana Milana Jakoubka 

na tel. 602 663 407. 

Vstupné: 300 Kč 

 

Ne   12. 3.    15.00   

Krkonošské pohádky 
Pohádku o panovačném a vychytralém Trautenberkovi, Ančeti s 

jejím milým Kubou a strašpytlovi hajném, moudrém Krakonošovi 

a jeho přítelkyni sojce pozorovatelce představí Divadlo F. X. 

Šaldy z Liberce 

Vstupné: 50 Kč / ZDARMA dospělý doprovod 
 

So   18. 3.    19.00   

Ples Tanečního studia M 
Taneční studio M Vás srdečně zve na ples, na kterém představí 

nové choreografie. K poslechu i tanci bude hrát kapela Flash 

Dance, těšit se můžete i na řadu zajímavých hostů. 

 

Pá   24. 3.    20.00   

První taneční ples 
Prvním tanečním plesem Vás bude provázet Tandemband Milana 

Dunky a celý večer bude mít určen taneční pořádek - nemusíte tak 

počítat doby a dumat, jaké kroky se na píseň hodí, vždy budete 

přesně vědět, jaký tanec se zrovna tančí. 

Vstupné: 100 Kč 

 

30. 3. – 31.3.      

ArchaeoMontan 
Unikátní konference, na které vědci představí výsledky svého 

společného zkoumání mj. na téma proměnu rázu krajiny 

v Krušných horách.  
 

GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM 

NA STUDENTSKÉM NÁMĚSTÍ 
ÚNOR – BŘEZEN 2017 

Práce žáků Základní školy Rudolfa Koblice Kadaň 

na téma „VODA“. 

 

CAVERN CLUB STŘELNICE 

Po   6. 3.    17.00   

Festival Pro Tibet: Bez mrknutí 
Úvodní festivalovou akcí bude projekce filmu Bez mrknutí s úvodní 

přednáškou k tématu. Film zachycuje 18 měsíců života a práce  14. 

dalajlamy a nabízí možnost poznat dalajlámu nejen jako uznávanou 

duchovní a morální autoritu, která obchází svět se svým poselstvím 

míru, ale ukazuje také jeho civilní a neformální tvář a svérázný smysl 

pro humor. 

Vstupné: 30 Kč 

Pá   31. 3.    19.00              

Ida Zalewska & Jakub Płużek 
Už několikrát jsme se v Cavernu přesvědčili, že polská jazzová 

scéna se v současnosti řadí k těm v současnosti nejlepším. Přijďte 

se o tom nechat znovu přesvědčit a nechte se uchvátit zpěvačkou 

Idou a pianistou Jakubem, kteří objíždějí Evropu s programem, 

který je koncipovaný jako pocta Billie Holiday.  

Vstupné: 50 Kč 

 

GALERIE JOSEFA LIESLERA 

10. 3. - 2. 4. Z mého domova 
Práce studentů a absolventů Katedry výtvarné kultury 

Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem jsou výstupem z prakticky zaměřených seminářů, jimiž 

studenti v rámci výuky procházejí. Společným jmenovatelem 

vystavených prací a zároveň tématem výstavy je téma domova. 

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 9. března v 17 hodin 

Vstupné: ZDARMA 
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Út   7. 3.    17.00  

VEČER VE VĚŽI: Zápisky z Tibetu 
Strhující pohled na současný Tibet očima Tibeťanky narozené ve 

Lhase, která ale žije v Pekingu a píše čínsky. Právě hledání 

tibetských kořenů v její knize Zápisky z Tibetu ji zavedlo z 

hlediska čínských cenzorů na scestí a kniha byla krátce po svém 

vydání v roce 2003 zakázaná.  

Vstupné: 30 Kč 

 

Pá   31. 3.    17.00  

Podvečer s Andersenem 
Přijďte si užít podvečer plný zábavy pro celou rodinu. Pro děti je 

připraveno zpívání a divadélko v podání dětí ze Základní 

umělecké školy Klementa Slavického, chybět pochopitelně nebude 

čtení pohádky pro malé i velké, o které se postará Jan Milota. 

Představíme Vám také strom Pohádkovník a na závěr si všichni 

zazpíváme s Martinem Šílem.  

Vstupné: ZDARMA 

 

POBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

So   18. 3.    9.30  

Dnes čte... VETERINÁŘKA 
Beseda pro všechny milovníky zvířátek! I domácí mazlíčci totiž 

musejí k lékaři, když onemocní. O tom, jak se léčí pejsci, fretky 

nebo třeba rybičky, přijde povyprávět paní veterinářka Michaela 

Čuprová. S sebou si přivede i svého psího asistenta, který jí v 

ordinaci pomáhá, a společně předvedou, jak se pejskům správně 

čistí zuby nebo uši. 

Vstupné: ZDARMA 

 

KZ ORFEUM 

St   1. 3.    19.00  

KaDiBřez: Příliš hlučná samota   
Poetické monodrama v hlavní a jediné roli s Janem Milotou 

v převedení slavného Hrabalova díla na divadelní prkna přiveze 

klášterecké divadlo Zdrhovadlo.  

Vstupné: 50 Kč / abonmá 150 Kč 

 

So   4. 3.    19.00   

Country bál 
K tanci a poslechu bude hrát klášterecká bluegrass a country 

kapela Muzika Občas. 

Vstupné: 70 Kč  

 
 

 

St   8. 3.    19.00   

KaDiBřez: Limonádový Joe 
Slavnou hudební komedii plnou Kolalokovy limonády, saloonové 

pěnice Tornádo Lou a kakaových skvrn velikosti mexického 

dolaru přijede zahrát ochotnický divadelní spolek Tyl z Rychnova 

nad Kněžnou. S sebou přiveze dokonce živou kapelu Sombrero 

alias Pružná těla, která doprovodí pěvecké výstupy.  

Vstupné: 50 Kč /abonmá 150 Kč 
 

So   11. 3.    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 

 

St   15. 3.    19.00   

KaDiBřez: Rozmarné léto 
Další kadibřezová středa patří Vladislavu Vančurovi. Představení 

Rádobydivadla Klapý, které se letos dostalo až na Jiráskův 

Hronov, přiveze humoristický příběh plný grotesky, smíchu a 

hravosti.  

Vstupné: 50 Kč / abonmá 150 Kč 

 

Pá   17. 3.    17.00   

MDŽ 
Tradiční oslava Mezinárodního dne žen. V průběhu večera bude 

hrát k poslechu i k tanci Malá muzika Nauše Pepíka, běžné 

občerstvení je jako vždy zajištěno. Každá žena obdrží darem 

kytičku. 

Vstupné: v předprodeji již pouze na balkon 60,- Kč 
 

So   18. 3.    17.00   

Expediční kamera 
Máte rádi dobrodružství, divokou přírodu, extrémní zážitky a 

sporty prolité adrenalinem? Pak si přijdete na své na 8. ročníku 

filmového festivalu Expediční kamera. Čtyřhodinové pásmo 

vybraných filmů z celého světa o skutečném životě, 

cestovatelských výpravách do dalekých krajin, kamarádství, 

houževnatosti a odvaze.  

Vstupné: 50 Kč  

 

St   22. 3.    19.00   

KaDiBřez: Commedia á la carte 
Pravá řachanda, ve které si českolipští ochotníci dělají podle 

renesančního vzoru srandu ze všeho a ze všech. 

Vstupné: 50 Kč  

 

So   25. 3.    20.00   

Horkýže Slíže 
Nitranský kvartet recesistů a punkových provokatérů Horkýže 

Slíže přijíždí opět do Kadaně. A Vy byste u toho neměli chybět! 

A jako předkapela tentokrát vystoupí AJDONTKER. 

Vstupné: 270 Kč  

 

St   29. 3.    20.00 - POZOR  

KaDiBřez: Tři mušketýři 
Neuvěřitelná divadelní parafráze jednoho z nejslavnějších románů 

světové literatury v provedení souboru Ty-já-tr/Načerno. Co když 

se Dumas spletl, co když některé věci správně nepochopil!? 

Pojďme se na celou kauzu podívat ještě jednou a bez růžových 

brýlí!  

Vstupné: 50 Kč 

 

 

 

KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE 

Út    14. 3.    19.00  

České saxofonové kvarteto 
Společnost kruhu přátel hudby v Kadani uvádí koncert v programu 

OD KLASIKY K JAZZU. Účinkuje České saxofonové kvarteto. 

Hvězdné mistrovství kvarteta prokazuje provedení děl A. Dvořáka 

– Slovanské tance, G. Gershwina – Rhapsody in blue a další. 

Vstupné: 80 Kč / ZDARMA žáci ZUŠ 

 

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 

Út     21. 3.   17.00  

VEČER VE VĚŽI: Kdo dává, ten dostane 
Na další z Večerů ve věži, který se tentokrát odehraje ve 

Františkánském klášteře, přijde besedovat Šebestián Smrčina. 

Otec Šebestián je představeným františkánského kláštera v 

Moravské Třebové a již 10 let otevírá dveře a srdce těm, před 

kterými ostatní často dveře zavírají nebo si s nimi neví rady. Jsou 

to nejen bezdomovci, propuštění vězni, ale i lidé, kteří z nějakých 

důvodů nenachází své místo v životě.  

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

 

GYMNÁZIUM KADAŇ 

St   8. 3.     17.00              

Festival ProTibet: Poskládaný Dalajláma 
Chcete si poskládat vlastního Dalajlámu? Tak určitě dorazte na 

středeční výtvarný workshop do auly gymnázia. Pod vedením 

lektora Tomáše Řeháka budete mít možnost si vytvořit koláž 

Dalajlámy z nejrůznějších látek. Představivosti se ale meze 

nekladou, vytvořit si můžete klidně třeba tibetskou vlajku 

z kostiček. 

Vstupné: 30 Kč 

 

ČAJOVNA KAŠMÍR 

Čt     9. 3.      17.00  

Festival Pro Tibet: Zážitkový podvečer 
Závěrečná festivalová akce. Příjemný podvečer spojený s 

povídáním a ochutnáváním tibetské kuchyně v podání autentické 

tibetské čajovny Dharmasala z Prahy. Opět platí, že možná přijde 

i Tibeťan. 

Vstupné: 30 Kč  

 

RŮZNÉ 

27.2. – 5.3.               

Lyžařský zájezd KADAŇ – BOŽÍ DAR 
Vstupné: 50 Kč  

(po dobu jarních prázdnin se jízdenky kupují pouze v autobuse) 

 

So   18. 3.     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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL  

OD DUBNA JIŽ OPĚT V PROVOZU 

 

 

 

 
 

VÍCE INFORMACÍ: TIC Kadaň 



PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2017: 
Orfeum  

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!  

Vstupné: 100 Kč v předprodeji / 150 Kč na místě 

 

Cavern Club  

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! Jaký byl muž s neodmyslitelným kovbojským kloboukem na hlavě? A věděli jste, že se 

skupinou Rangers vyhrál úplně první Portu? Na setkání o Michalu Tučném se dozvíte třeba, jak se vyučený prodavač stal králem 

české country music nebo kdy začal místo původní angličtiny zpívat česky. 

Vstupné: 50 Kč 

 

Střelnice 

Ne   16. 4.    15.00 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 ŘEDITELSKÁ LÓŽE nás zve strávit jedno běžné dopoledne s Edou a Rudou. Jejich den v domově pro seniory 

začíná vyplňováním rutinního dotazníku o počtu čůracích výletů na záchod. Předhání se v tom, kdo je na tom hůř. Vzpomínají na své 

lásky, úspěchy i prohry. Na prchavý čas divadelního života. Smířlivé vyprávění o svérázných lidech, které si i se všemi jejich 

nedokonalostmi a prohřešky proti mravům zamilujete, má hořký konec a největší krásu mu dodává herecké mistroství Stanislava 

Zindulky a Aloise Švehlíka.  

Vstupné: 200 Kč v předprodeji 

Vstupenky již v prodeji 

 

GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM NA STUDENTSKÉM NÁMĚSTÍ 

DUBEN – KVĚTEN 2017 

Městská správa sociálních služeb 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
 
 

@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

