
                                                                                        
 
 
 

GLOBE Games 2019  
Doprovodné programy 

 

ČTVRTEK 30. května 2019                                                     14:00 – 17:00 
 

 

NÁMĚSTÍ, VÝSTUP NA RADNIČNÍ VĚŽ I, 14:00-15:00, VSTUPNÉ DOSPĚLÍ 30KČ, ŽÁCI 15KČ 
Zajímá Vás, proč se naší radnici říká dům bez střechy? Chcete se protáhnout nejužší uličkou v ČR? Tak se s 

námi vydejte do historického centra Kadaně, které je městskou památkovou rezervací. Projdeme náměstí, 

vystoupíme na radniční věž, odkud přehlédneme město i okolí. 

NÁMĚSTÍ, VÝSTUP NA RADNIČNÍ VĚŽ II, 15:00-16:00, VSTUPNÉ DOSPĚLÍ 30KČ, ŽÁCI 15KČ 
Zajímá Vás, proč se naší radnici říká dům bez střechy? Chcete se protáhnout nejužší uličkou v ČR? Tak se s 

námi vydejte do historického centra Kadaně, které je městskou památkovou rezervací. Projdeme náměstí, 

vystoupíme na radniční věž, odkud přehlédneme město i okolí. 

NÁMĚSTÍ, VÝSTUP NA RADNIČNÍ VĚŽ III, 16:00-17:00, VSTUPNÉ DOSPĚLÍ 30KČ, ŽÁCI 15KČ 
Zajímá Vás, proč se naší radnici říká dům bez střechy? Chcete se protáhnout nejužší uličkou v ČR? Tak se s 

námi vydejte do historického centra Kadaně, které je městskou památkovou rezervací. Projdeme náměstí, 

vystoupíme na radniční věž, odkud přehlédneme město i okolí. 

NÁMĚSTÍ, HRADBY, HRAD I, 14:00-15:00 
Víte, že v Kadani najdete i hrad a zachovalé hradby? A co to může být barbakán? Uvidíte a uslyšíte na 

procházce historickým centrem města. Určitě se Vám bude líbit i krásný pohled z hradeb na řeku Ohři. 

NÁMĚSTÍ, HRADBY, HRAD II, 15:00-16:00 
Víte, že v Kadani najdete i hrad a zachovalé hradby? A co to může být barbakán? Uvidíte a uslyšíte na 

procházce historickým centrem města. Určitě se Vám bude líbit i krásný pohled z hradeb na řeku Ohři. 

NÁMĚSTÍ, HRADBY, HRAD III, 16:00-17:00 
Víte, že v Kadani najdete i hrad a zachovalé hradby? A co to může být barbakán? Uvidíte a uslyšíte na 

procházce historickým centrem města. Určitě se Vám bude líbit i krásný pohled z hradeb na řeku Ohři. 

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER, ZAHRADY, MUZEUM I, 14:00-16:00, VSTUPNÉ 30KČ 
Pokud chcete spatřit nejcennější kadaňskou historickou stavbu, pak se s námi vydejte k františkánskému 
klášteru - národní kulturní památce. Zastavení křížové cesty nás dovedou k areálu s krásnými zahradami, 
navštívíme i muzeum s archeologickými a mineralogickými exponáty.  (Prohlídku samotného kláštera si 
můžete vybrat v páteční nabídce exkurzí). 
 



                                                                                        
 
 
 

 
 
FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER, ZAHRADY, MUZEUM II, 15:00-17:00, VSTUPNÉ 30KČ 
Pokud chcete spatřit nejcennější kadaňskou historickou stavbu, pak se s námi vydejte k františkánskému 
klášteru - národní kulturní památce. Zastavení křížové cesty nás dovedou k areálu s krásnými zahradami, 
navštívíme i muzeum s archeologickými a mineralogickými exponáty.  (Prohlídku samotného kláštera si 
můžete vybrat v páteční nabídce exkurzí). 
 

MINIGOLF, 15:00-17:00, MAX. 20 OSOB, VSTUPNÉ 40KČ 
Dlouhá cesta do Kadaně byla únavná, potřebujete se rozhýbat? Pak Vás určitě potěší minigolf v blízkém 
lesoparku. 
 

DISCGOLF, 15:00-17:00, MAX. 20 OSOB 
Dlouhá cesta do Kadaně byla únavná, potřebujete se rozhýbat? Pak Vás určitě potěší discgolf v blízkém 
lesoparku. 
 

HOROLEZECKÁ STĚNA V TĚLOCVIČNĚ I, 15:00-16:00, MAX. 15 OSOB 
To pravé pro odvážné nabízí horolezecká stěna v naší tělocvičně. Pod odborným vedením si vyzkoušejte 
trasy na stěně - zkušení i začátečníci! 
 

HOROLEZECKÁ STĚNA V TĚLOCVIČNĚ II, 16:00-17:00, MAX. 15 OSOB 
To pravé pro odvážné nabízí horolezecká stěna v naší tělocvičně. Pod odborným vedením si vyzkoušejte 
trasy na stěně - zkušení i začátečníci! 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



                                                                                        
 
 
 

PÁTEK 31. května 2019                                                               14:30 – 17:30 

Exkurze do blízkého i vzdálenějšího okolí Kadaně  
 

1 DŮLNÍ ČINNOST A REKULTIVACE, MAX. 45 OSOB 
Víte, že přes 60% elektrické energie v ČR pochází z uhlí? Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si 

povrchový hnědouhelný důl Nástup. Uvidíte krajinu připomínající měsíční, ale i podobu po rekultivaci 

odtěžených ploch.  

2 ELEKTRÁRNA TUŠIMICE II + MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELINA, MAX. 45 OSOB  
Kadaň bývala obklopená 4 uhelnými elektrárnami, které bez odsíření zapříčinily devastaci krušnohorských 

lesů. Zajímá Vás, jak pracuje elektrárna dnes a proč nemá komín? Navštívíme modernizovanou 

hnědouhelnou elektrárnu Tušimice II a také malou vodní elektrárnu Želina, unikátní technickou památku ze 

začátku minulého století.  

3 ZŘÍCENINA HRADU HASIŠTEJN + FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V KADANI, MAX. 45 OSOB, VSTUPNÉ PEDAGOGOVÉ 

50KČ, ŽÁCI 60KČ  

Jistě jste slyšeli o Bohuslavu Hasištejnském z Lobkovic, jeho rodina a hlavně bratr Jan významně přispěli ve 

své době k rozvoji našeho regionu. Vzhůru na hrad Hasištejn a poté do Františkánského kláštera 14 sv. 

pomocníků v Kadani s nedávno odkrytými cennými freskami.  

4 BÝVALÉ LÁZNĚ KYSELKA, MAX. 45 OSOB, VSTUPNÉ 50KČ  
Kdo viděl v televizi seriál Já, Mattoni, vzpomene si na Josefa Viléma z Löschneru, balneologa původem z 

Kadaně. Jaká je historie a budoucnost Kyselky uvidíte na vlastní oči a v nedávno otevřeném muzeu.  

5 VÁPENKA V KOVÁŘSKÉ, VRCH MĚDNÍK A NÁVŠTĚVA ŠTOLY ZEMĚ ZASLÍBENÁ, MAX. 45 OSOB., VSTUPNÉ 

DOSPĚLÍ 80KČ, ŽÁCI 60KČ  
Víte, že Krušné hory byly odedávna hornickým rájem i peklem? Těžilo se zde stříbro, měď, cín, uran, 

železo… My Vás zveme k návštěvě opravované vápenky v Kovářské (budoucí technické památce) a 

nepřehlédnutelné dominanty hor - vrchu Mědník. Čeká nás i prohlídka štoly Země zaslíbená. 

6 ZÁMEK A ARBORETUM V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ,  MAX. 45 OSOB, VSTUPNÉ DOSPĚLÍ 60KČ, ŽÁCI 40KČ  

Blízký Klášterec nad Ohří se pyšní zámkem a krásným arboretem. Bude se Vám líbit zámecká sbírka 

porcelánu a překvapí Vás množství druhů a odrůd dřevin v parku. Prohlídku zakončíme v lázních 

ochutnávkou některého z místních pramenů (Evženie, Městský…).  

7 FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V KADANI, MAX. 30 OSOB, VSTUPNÉ ŽÁCI 60KČ, PEDAGOGOVÉ ZDARMA  

Nepodařilo se Vám vybrat návštěvu františkánského kláštera ze čtvrteční nabídky? Máte teď možnost 

absolvovat podrobnou prohlídku kláštera z 15. století, který byl vyhlášen národní kulturní památkou. 

Navštívíme i muzeum archeologie a mineralogie regionu a pokocháme se krásnými zahradami.                                                                       

 


