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smělé plány do budoucna

 Nemocnice chce stavět 
 Rodinné domy pro klíčové zaměstnance. To je další ze 
smělých plánů kadaňské nemocnice. V současné době 
je zásadní udržet si některé profese na delší dobu. Jak 

toho chce dosáhnout?
Podrobnosti na straně 2.

pomozTe Vzniku unikáTní knihy

Historie Doupovské dráhy
odbor životního prostředí připravuje publikaci o historii 

doupovské dráhy a prosí nejen pamětníky o pomoc 
při hledání materiálů. Vítány jsou jakékoliv materiály 

dokumentující minulost dráhy.
Hlasovací lístek na straně 7.

expeRimenTální aRcheologie V pRaxi

Kahany vlastníma rukama
zpracovat hlínu, vytvarovat kahan a vypálit 

v otevřeném ohništi. zjistit, co je to lůj a z čeho a jak si 
vyrobit knot. aRcheoklub kadaň děti vzdělává  

a baví zároveň.
Podrobnosti na straně 5. 

další oběť koRonaViRoVých omezení

Masopust nebude!
VýJimeční žáci a sTudenTi kadaňských škol

Talent roku 2021 - nominace
Také v letošním roce budou vyhlá-

šeni držitelé ocenění Talent roku 2021. 
podobně jak v roce minulém budou ale 
ocenění předána jen v jedné kategorii. 
“Vzhledem k tomu, že kvůli restrikcím 
neměli žáci a studenti mnoho příle-
žitostí projevit svůj umělecký talent, 
bude letos znovu udělena jen cena 
Josefa löschnera za talent v oblasti 
vzdělávání a vědy,“ uvedla helena gvo-
džiáková z odboru školství kadaňské 
radnice. 

Ředitelé všech základních a střed-
ních škol ve městě (je jich celkem 
osm) tak nominují jednoho z žáků či 
studentů, který podle nich dosáhl 
takových výsledků, že si ocenění Talent 
roku  2021 zaslouží. své nominace sa-
mozřejmě zdůvodní. Rada města pak 
po prostudování nominací ocenění pro 
mladé talenty potvrdí.

a kdo že byl letos na Talent roku 
nominován? medailony nominovaných 
najdete na www.kadanskenoviny.cz

nebudou a nemohou být. Tak jedno-
duše se dá charakterizovat stav kolem 
tradičních masopustních oslav. „dá se 
říct, že stav kolem pořádání akcí pro 
veřejnost nahrává kreativním řešením,“ 
říká k tomu ředitelka kulturních zařízení 
kadaň (kzk) Jana čechová. „omezení 
jsou v současné době taková, že nemů-
žeme zorganizovat masopust tak, jak 
jsme byli zvyklí,“ dodává.

masopust v kadani tak znovu ne-
bude. nutno podotknout, že poslední 
proběhl v roce 2020. krátce po něm 
přišla první uzávěra. „nemá smysl 
spekulovat, co by bylo, kdyby bylo,“ 
nevzdává se ale plánů Jana čechová. 
„napadlo nás, že by nebylo špatné, 
kdyby lidé nepřišli o masopustní 
dobroty. a tak jsme vymysleli úplně 
novou akci, která vyhoví všem platným 
regulacím,“ přibližuje plány kzk jejich 
ředitelka.

zabíjačkový trh přinese lidem mož-
nost poznat a doma i ochutnat vše-
možné lahůdky pravé české zabíjačky. 
proběhne na mírovém náměstí v so-
botu 19. února v době od 10 do 16 hodin.

připraveno bude asi dvacet stánků 
nabízejících zabíjačkové produkty, 
trdlo, pivo, pečivo a další. k poslechu 
budou hrát skupiny motovidlo a brass 
band. „připravena budou místa k se-
zení, ale nebudou to místa určená ke 
konzumaci,“ připomíná ředitelka kzk.

až do 18. hodiny pak bude samo-
zřejmě otevřeno i veřejné kluziště a 
také tradiční stánky, které jsou na ná-
městí otevřeny již od sv. martina.

„Víme, že oblíbený masopust trh roz-
hodně nenahradí, ale snad i nová akce 
lidi v téhle složité době potěší,“ uzavírá 
Jana čechová.  

                           Text M. Šíl, foto V. Vlasák 

Masopust v roce 2020. Foto Václav Vlasák

Nikola Nováková
zš školní - kadaňská jednička

Pavel Wildumetz
zš Rudolfa koblice

Kevin Nguyen
sluníčková škola

Jakub Houdek
zš na podlesí

Libuše Dlouhá
zš a mš při nemocnici kadaň

Adéla Houdková
gymnázium kadaň

Jan Jíra
spšs a oa kadaň

Jolana Nemešová
sšTga chomutov, středisko kadaň

Tradiční akce jako ohřecká osmička 
nebo den ohře i novinky v podobě 
propagace obrazem chystá na turistic-
kou sezonu 2022 destinační agentura 
dolní poohří.

odstartovat ji chce turisticky - vý-
letem na zříceninu hradu šumburk, 
končit bude opět společensky.

přípravy na novou turistickou sezonu 
začínají tradičně účastí na veletrzích 
cestovního ruchu. „Vloni byly prakticky 
všechny zrušené, takže letos se na 
návštěvníky moc těšíme. poprvé, hned 
začátkem března, budeme dolní poo-
hří představovat v ostravě na veletrhu 
dovolená 2022,“ plánuje ředitel desti-
nační agentury dolní poohří ing. lukáš 
pichlík.

následovat budou tradiční destinace 
jako holiday World a For bikes v pra- 
ze, euroregion Tour v Jablonci nad 
nisou a veletrh Regiony v lysé nad la-
bem. „do soutěže Turist propag 
v lysé chceme přihlásit novou publi-
kaci Toulky dolním poohřím, kterou 
v těchto dnech dokončujeme, a mimo 
jiné i seriál ohřecká osmička,“ podo-
týká lukáš pichlík. „letos se chceme 
více zaměřit na propagaci vizuální 
krásy dolního poohří. obnovíme proto 
opět fotografickou soutěž pro veřej-
nost poohří vaším objektivem. natá-
číme sérii pozvánek na jednodenní 
výlety Toulky dolním poohřím. pro-
střednictví youTube kanálu a podcastů 
nabídneme každé dva týdny rozhovor 
o turistických atrakcích a památkách 
dolního poohří,“ vysvětluje ředitel 
agentury. k propagaci regionu by měla 
přispět také jarní odborná konference 
stop&stay, která letos poprvé zamíří 
mimo Ústecký kraj, aby nabídla krásy 
poohří za hranicemi. 

první akcí pro veřejnost bude zahá-
jení turistické sezony výletem z per- 
štejna na hrad šumburk u klášterce 

Dolní Poohří plánuje sezonu
nad ohří v polovině dubna. na stejném 
místě, tedy v perštejně, odstartuje 
první květnový den třetí ročník úspěš-
ného turisticko-běžeckého seriálu 
ohřecká osmička. opět nabídne osm 
tratí pro pěší i běžce zajímavými místy 
dolního poohří, sběratelskou soutěž i 
boj o titul běžec poohří. Tradiční den 
ohře se letos posouvá po toku řeky do 
žatce. proběhne v sobotu 23. července. 
sezonu opět ukončí společenská akce, 
která uzavře jak ohřeckou osmičku, tak 
fotografickou soutěž. konat se bude     
v novém kulturním centru v klášterci 
nad ohří v listopadu.

Ohřinka a Ohřínek – maskoti Dolního Poo-
hří. Foto archiv Dolního Poohří

Ohřecká Osmička začíná první májový den    
v Perštejně. Foto archiv Dolního Poohří

kadaňská obseRVaToŘ zaháJila pRoVoz

Dalekohledy nad Kadaní ožily!
po letech plánování a měsících 

budování se někdejší sen stal skuteč-
ností. observatoř na prostředním vrchu           
v kadani zahájila provoz.

V sobotu 5. února byla kadaňská 
hvězdárna slavnostně otevřena. 
otevření se zúčastnili zástupci města, 
členové astronomického kroužku, ve-
řejnost i duchovní otec celého nápadu, 
astronom pavel pintr. Fotoreportáž 
najdete na straně 4.                            mš
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Labyrint by se mohl radikálně změnit

Restaurace, která budila vášně, ukon-
čila činnost. Její nájemce neprodloužil 
smlouvu. labyrint by se v budoucnu 
mohl změnit na úplně něco jiného.

„objekt tzv. labyrintu patří Jednotě.  
s tou jednáme o jeho případném pro-
deji do vlastnictví města,“ vysvětluje 
kadaňský starosta Jiří kulhánek. „ne-
chceme tam ovšem provozovat restau-
raci. máme úplně jiné plány. Rada je 
ještě neprojednala, ale chtěli bychom 

tam vybudovat domov pro seniory se 
zvláštním režimem,“ dodává. 

V současné době má město seniory, 
kteří zvláštní režim vyžadují, v areálu 
nemocnice. a právě odtud by je chtěl 
do plánovaného domova přesunout. 
„Jsou to lidé, kteří potřebují péči. Takže 
nyní jednáme o prodeji, zpracovává se 
odhad. uvidíme, jak to dopadne, ale 
věřím, že se to podaří,“ uzavírá Jiří kul-
hánek.                           Text a foto M. Šíl

RozVoJ pokRačuJe

Nemocnice chce stavět domy
současně s nárůstem pacientů, 

hospitalizovaných i ambulantně ošet-
řených, roste i množství zaměstnanců 
nemocnice, kteří přicházejí do ne-
mocnice přímo z města kadaně a jeho 
okolí, ale i ze vzdálenějších míst. „počty 
zaměstnanců ve zdravotnictví, tzn.         
i lékařů, nejsou dostačující. o to více si 
vážím stávajících zaměstnanců, kteří 
v posledních letech ošetřují stále více 
pacientů,“ řekl k tomu ředitel nemoc-
nice kadaň petr hossner.

Jednou z velkých výhod, kterou 
nemocnice má, je možnost získání 
bydlení v městských bytech pro nové 
zaměstnance. nabídku dosud využili 
převážně lékaři, kteří přicházejí přímo 
po ukončení studia nebo se stěhují do 
kadaně z čR i ze zahraničí. V několika 
případech bydlení v městském bytě 
využily zdravotní sestry. komfort pro 
klíčové zaměstnance chce ale nemoc-
nice ještě zvýšit. „Vybraným lékařům, 
primářům, vedoucím lékařům, tedy 
klíčovým zaměstnancům nemocnice, 
bych rád nyní nabídl možnost vlast-
ního bydlení v rodinném domě, a tím 
bychdoufám zajistil jejich usazení v na-
šem městě,“ vysvětluje petr hossner. 
současná praxe poskytování benefitů 
včetně příspěvků na dopravu, stipendií, 
náborových příspěvků atd. se podle 
jeho slov setkává s kladným ohlasem a 
rád by tedy tuto nabídku ještě rozšířil   
o možnost bydlení v rodinném domě. 

město kadaň vlastní pozemky v kata-
stru obce pokutice, které jsou vyme-
zené územním plánem. Jedná se o 
plochu, kde by dle studie mohlo vznik-
nout až 14 parcel pro stavbu nových 
rodinných domů. 

nemocnice kadaň je připravena 
vypracovat projektovou dokumentaci 
a další potřebné náležitosti spojené 
s projektem a postupně by realizo-
vala výstavbu rodinných domů, které 
by pak následně nabídla do nájem-
ního vztahu klíčovým zaměstnancům 

nemocnice. „Jsem přesvědčen, že 
bychom tím zajistili větší stabilizaci 
a provázanost s naším regionem,“ 
říká k tomu ředitel nemocnice. idea 
je prostá. když bude klíčový zaměst-
nanec žít v domě na katastru kadaně, 
jeho děti tu budou chodit do školy a 
partner pracovat, nebude mít důvod 
město, a tím i nemocnici, opouštět.       
a nemocnice jako zaměstnavatel bude 
mít zajištěno obsazení klíčových míst     
v dlouhodobém horizontu.

záměrem je tedy výstavba rodinných 
domů na pozemcích města kadaň vlo-
žených do základního kapitálu nemoc-
nice kadaň s.r.o. a jejich následného 
dlouhodobého nájmu některým svým 
vybraným zaměstnancům k úplatnému 
dočasnému užívání a současně po-
stup s péčí řádného hospodáře, tedy 
informovaně a v obhajitelném zájmu   
nemocnice kadaň s.r.o. 

nájem bude určen především v po-
měru k několikamilionovým výdajům 
na zhodnocení pozemků.   

Výhodou projektu je naplnitelný 
předpoklad, že v případě úvěrového/
hypotečního financování sjednaného 
mezi nemocnicí a bankou může reálně 
dojít ke sjednání o poznání nižší úro-
kové sazby, a tím i budoucích splátek, 
než by tomu bylo u běžné hypotéky 
řadového stavebníka. 

z pohledu nemocnice je realizace zá-
měru závislá především od trvání pra-
covněprávního vztahu některých jeho 
vybraných zaměstnanců. kvalifikovaně 
lze kalkulovat, že přidaná hodnota 
nájemníka – klíčového zaměstnance, 
převýší případnou participaci nemoc-
nice na spolu úhradách/spolufinanco-
vání předmětných nemovitostí. a to i 
z dlouhodobého hlediska. „Výstavba 
rodinných domů samozřejmě nějakou 
dobu trvá, ale my bychom chtěli první 
z nich mít zkolaudované do dvou až tří 
let,“ uzavírá petr hossner.             M. Šíl

Kadaňská prezentace na Krásabusu

AmFík čeká obnova a modernizace
amFík na nábřeží maxipsa Fíka čeká 

letos obnova a doplnění několika uži-
tečných věcí. cílem akce je zjednodušit 
pořádání všech akcí v amFíku. 

Tak je plánováno vybudování Wc 
a zavedení vody, což by mělo zlepšit 
návštěvnický servis. Také pořadate-
lům by se měla zjednodušit produkce. 
Vybudováno bude zázemí pro zvukaře 
či osvětlovače, zkrátka pro techniku. 
„Rádi bychom amFík oživili, aby se tam 
mohly konat různorodé akce a hlavně, 
aby jejich pořádání bylo jednodušší,“ 
řekl k tomu starosta Jiří kulhánek. 

akcí v amFíku se každoročně příliš 
mnoho nekonalo. Jedním z důvodů 
bylo právě i to, že to nebylo produkčně, 
ale i divácky pohodlné. zejména veřej-
nost postrádala Wc, ale i lepší ob-
čerstvení. To by mohla změnit letošní 

obnova areálu. „celý prostor je velmi 
vydařený a vybízí k pestrému využití. 
snažíme se k tomu vytvořit podmínky,“ 
dodal ještě Jiří kulhánek.

amFík byl v minulosti využíván 
hlavně při oslavách narozenin maxipsa 
Fíka a příležitostně jako místo alter-
nativních koncertů, školních festivalů 
nebo filmových projekcí. Věřme, že 
jeho obnova a svým způsobem mo-
dernizace přinese i oživení pěkného 
místa. To je ostatně podle vyjádření 
radnice i smyslem plánovaných prací.

celá obnova amFíku si vyžádá inves-
tici přibližně dva a půl miliónu korun. 
částka je schválena v rozpočtu města 
na letošní rok. plánovaná obnova by 
mohla pomoci tomu, aby se prostor, 
který je opravdu jedinečný, mohl pest-
řeji a častěji využívat.                        mš

kadaň láká turisty. Jako prezentaci 
využila plochy na autobusech firmy 
krásabus, která provozuje linku z horní 
blatné do prahy. město chce ukázat 

krásu kadaně a přilákat potenciální 
návštěvníky. Věří, že linka krušnohor-
ského autobusu je dobrou volbou. 
autorem návrhů je petr liebscher.  mš
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aTRium ddm pRokoukne a ožiJe

Šuplík začne rekonstruovat

Františkánský klášter má otevřeno 
celoročně, nabízí i večerní prohlídky

Jednou z investic města v letošním 
roce bude obnova atria v ddm šuplík. 
Jde o prostor obestavěný budovami 
ddm, který mnozí znají jako poněkud 
zašlý a jen zřídka využívaný. „Jsem rád, 
že se konečně věci daly do pohybu, 
protože tuhle myšlenku nosím v hlavě, 
co jsem nastoupil na šuplík,“ řekl s ra-
dostí ředitel ddm šuplík Jiří štěrba.

za asi 4 milióny korun by se atrium 
mělo výrazně proměnit. „Vznikne tam 
relaxační zóna pro rodiče a děti – la-
vičky, trávníček, dlažby, nová zeleň, 
osvětlení… místo původní fontány bude 

terasa s posezením. opraví se sezení 
na schodech, dole pod schody bude 
něco jako pódium, kde bych rád časem 
pořádal naše vlastní akce (vystoupení 
kroužku kytary, tance…), můžou tu 
být i další externí věci, protože je tam 
opravdu krásná akustika… zachována 
zůstane ta kamenná zeměkoule – je to 
docela pěkný a po rekonstrukci, která 
je součástí celku, to bude ještě hezčí,“ 
vysvětluje plány obnovy Jiří štěrba. 

na jaře by se tedy mělo začít a ho-
tovo snad bude do začátku příštího 
školního roku.  mš

Atrium DDM Šuplík, které čeká obnova. Foto Jiří Štěrba

od loňského roku má františkánský 
klášter v kadani otevřeno po celý rok 
od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 
hodin (v červenci a srpnu denně mimo 
pondělí). prohlédnout si můžete i nově 
opravený klášterní chrám.

kromě obvyklých okruhů, které jsou 
v klášteře přístupné, můžete v sobotu 
12. února navštívit také zážitkovou 
večerní prohlídku život v klášteře, při 
které projdete středověkým klášterem 

osvětleným svíčkami v doprovodu 
františkánů. nahlédnete do jejich den-
ního rozvrhu, ochutnáte františkánské 
jídlo a pití, zažijete večerní nešpory na 
kůru v doprovodu varhan, navštívíte sa-
kristii i kostel. na prohlídky se můžete 
vydat od 17, 18, 19, 20 a 21 hodin za 150 
kč (děti do 15 let a senioři nad 65 let za 
100 kč). Rezervace prohlídek je nutná 
na e-mailu liebscher@kultura-kadan.cz 
nebo telefonu 602 104 242.             MMK 
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Teleskopy nad kadaní

Kadaňská observatoř zahájila činnost
před několika lety to znělo jako blá-

hový  nápad. přesto se v sobotu 5. úno- 
ra otevřely brány kadaňské astrono-
micko-přírodovědné observatoře.

na prostředním vrchu v kadani 
vyrostla observatoř, která se nebude 
věnovat jenom astronomickým jevům, 
ale bude sledovat i jevy meteorolo-
gické. Jak řekl kadaňský místostarosta 
Jan losenický, příběh kadaňské obser-
vatoře se začal psát před několika lety. 
a je to příběh, který začal před pěti 
sty lety. „kdyby se v kadani nenarodil 
Václav pantaleon kirwitzer, historik 
petr hlavček by nenašel zmínku o jeho 
práci. a kdybychom nevěděli, že se       
v kadani před půl tisíciletím naro-
dil muž, který jako první pozoroval 
hvězdnou oblohu dalekohledem mimo 
evropu, možná by nebyla žádná obser-
vatoř,“ řekl při prvním dni otevřených 
dveří, který se v observatoři konal. 

při této příležitosti byla také před-
stavena kniha Jakub a hvězdy, která 
by měla přitáhnout mladé čtenáře 
nejen k astronomii, ale i k vědě jako 
takové. „Věda je veliké dobrodružství. 
bylo by báječné, kdyby si mladí čtenáři 
uvědomili, že tohle dobrodružství nám 
všem může usnadnit život. a že věda 
není něco, čeho bychom se měli bát, 
ale je to přesně naopak,“ řekl její autor 
martin šíl. skvělými ilustracemi knihu 
opatřil Filip křivda. 

odkaz na astronoma kirwitzera bude 
přítomen přímo v observatoři. Jan 
losenický totiž coby zástupce města 
předal jejímu zástupci - řediteli gym-
názia kadaň Tomáši oršulákovi, malbu, 
která má zajímavou historii. Je na ní 
znázorněn Václav pantaleon kirwitzer 
při sledování hvězdné oblohy. autorem 
malby je dcera indického astronoma 
Rameshe kapoora. právě on totiž zjistil, 
že kadaňský rodák byl prvním astro-

nomem, který sledoval noční oblohu 
dalekohledem mimo evropu. a to pou-
hých osm let poté, co přístroj na noční 
nebe obrátil galileo galilei.

indický vědec kadaň navštívil a při-
vezl s sebou obraz své dcery. a právě 
tuto malbu předal Jan losenický ob-
servatoři, aby tak dovršil symbolický 
návrat kirwitzera do rodného města.

první den otevřených dveří byl pro 
kadaňskou observatoř úspěšnou akcí. 
počasí mu přálo, takže na plošině mohl 
být umístěn dalekohled pro pozoro-
vání slunce a slunečních skvrn. Ten 
byl veřejností hojně využíván a astro-
nom pavel pintr, který je duchovním 
otcem observatoře, mohl být spoko-
jen. ovšem přímá pozorování nejsou 
jedinou věcí, kterou může observatoř 
nabídnout. díky technologiím mohou 
lidé pozorování sledovat i v online 
prostředí. dvě kupole - kirwitzerova 
a Tychonova - nabídnou pozorování 
běžných jevů, ale i sledování hlubo-
kého vesmíru. observatoř totiž není jen 
volnočasovou aktivitou, ale je zapo-
jena do několika vědeckých programů.

„Je to přesně tak, jak jsme měli v plá- 
nu,“ říká k tomu ředitel gymnázia, jeho 
astronomický kroužek provoz obser-
vatoře zajišťuje. „popularizace astro-
nomie a přírodních věd spolu s oprav-
dovou vědeckou prací, to je vlastně 
ideální kombinace.“

dnů otevřených dveří plánuje ka-
daňská observatoř více v průběhu 
celého roku. stačí sledovat její webové 
stránky nebo facebookový profil. 
první z nich se více než vydařil. užil 
si ho i hejtman Ústeckého kraje Jan 
schiller. kraj totiž poskytl významnou 
část financí pro vybudování observa-
toře. druhá šla z městského rozpočtu. 
Rozhodně to nebyly marně vynaložené 
peníze.                                     Václav Vlasák       

Na sluníčko se v dalekohledu podíval i malý Jiřík. Kdo ví, zda nebude dalším slavným astrono-
mem narozeným v Kadani. Foto M. Šíl

Observatoř nad Kadaní se tyčí na Prostředním kopci. Foto M. Šíl

Pavel Pintr (vpravo) je duchovním otcem kadaňské observatoře. Foto M. Šíl

To oranžové kolečko je Slunce? Pohled na sluneční kotouč a skvrny zajímal návštěvníky všech 
generací. Foto M. Šíl

Jan Losenický a Jan Schiller s obrazem. Foto M. ŠílTomáš Oršulák s obrazem, který Městu Kadaň věnoval Ramesh Kapoor. Foto M. Šíl
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Kadaňský starosta Jakob Marzell 
Sternberger (†1822)

když vstoupíte na kadaňský hřbitov 
hlavní bránou, hned vlevo narazíte na 
mohutný empírový pomník z červe-
ného kamene. zlatý nápis na desce při-
pomíná kadaňského starostu Jakoba 
marzella sternbergera, který zemřel 
8. ledna 1822, tj. před dvěma stoletími. 
atribut sovy s knihou jako symbol mou-
drosti zde není náhodou, neboť stern-
berger byl podporovatelem vzděla-
nosti. V matrice zemřelých děkanského 
chrámu povýšení sv. kříže je oslavován 
jako „vir meritissimus“ čili nejzaslouži-
lejší muž. kdo byl tedy Jakob marzell 
sternberger a jaké mu náleží místo        
v kadaňských dějinách? 

narodil se roku 1750 za panování 
císařovny marie Terezie, a přestože 
nepatřil k tzv. starokadaňským rodi-
nám, získal si respekt spoluobyvatel. 
klíčovou událostí byla pro sternber-
gera návštěva římského císaře Josefa 
ii. v kadani roku 1779, kdy se nadchl pro 
osvícenské ideje. V roce 1788 se v rámci 
josefínských reforem stal prvním sta-
rostou tzv. regulovaného magistrátu, 
když byl zvolen 18 voliteli   z řad ka-
daňských měšťanů a 24. listopadu 1788 
složil slib na krajském úřadě v žatci. 
Roku 1802 byla volba starosty zrušena 
a funkce byla obsazována na doživotí, 
takže sternberger setrval ve službě až 
do své smrti, tj. celých 34 let! 

během jeho starostování prožívalo 
královské město kadaň mnohé zvraty – 
ať už šlo o zničující napoleonské války, 
zánik nadnárodní svaté říše římské, 
jejíž bylo české království důležitou 
součástí, nebo o požár z roku 1811, kdy 
vyhořelo takřka celé město. naštěstí 
byly i chvíle slavnostnější a veselejší. 
sternberger se roku 1791 jako zástupce 
města zúčastnil na pražském hradě ko-
runovace leopolda ii. českým králem. 
a velkou měrou se v letech 1803–1804 
zasloužil o zřízení piaristického gymná-
zia v budově někdejšího minoritského 
kláštera u sv. michaela. byl loajálním 
poddaným posledního římského a 
prvního rakouského císaře Františka 
a hrdým občanem Rakouského císař-
ství, které vzniklo teprve v roce 1804. 
metternichovský absolutismus re-
spektoval jako nástroj k udr-žení míru 
ve střední evropě a za své zásluhy byl 
i s rodinou povýšen do šlechtického 
stavu s predikátem „von sternberger“. 
naposledy vydechl 8. ledna 1822  

v domě čp. 62 zvaném dnes u bicyklu 
na hlavním náměstí v kadani.

Jeho potomci kráčeli rozdílnými 
cestami, jako například vnuk Jakob 
sternberger (1823–1900), kadaňský 
rodák. Ten se jako student karlo-Ferdi-
nandovy univerzity v praze aktivně zú-
častnil revolučního roku 1848 a propa-
goval demokracii křesťanského ražení. 
V roce 1850 uprchl před perzekucí do 
spojených států amerických, kde ve 
státě Wisconsin založil křesťanskou ko-
munitu marienstern. i nadále udržoval 
písemný kontakt s kadaňskou rodinou 
i s přáteli, z nichž někteří rovněž plá-
novali odchod do usa. V dopisech se 
sourozenci si psal nejen o politických 
poměrech v evropě, ale též o situaci 
v kadani, občas byl připomenut i pří-
běh jejich dědečka Jakoba marzella 
sternbergera. 

bratr ludwig mu ještě 15. prosince 
1864 sděloval do ameriky, že by nejra-
ději také opustil kadaň, kterou popi-
soval s despektem jako „vraní hnízdo“. 
ani jeden z nich však nehodlal zcela 
zatratit své rodiště, neboť tady udělali 
první krůčky. a s matkou Johannou 
chodívali i k dědečkovu hrobu, který se 
tehdy nacházel na hřbitově u kostela 
sv. anny, odkud se až po roce 1883 pře-
sunul na nynější místo. ačkoliv z rodiny 
sternbergerů již nezůstal v kadani 
nikdo, jejich potomci žijí v různých 
částech evropy a ameriky.

              doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Portrét starosty J. M. Sternbergera na jeho 
pomníku u brány kadaňského hřbitova. 
Foto M. Šíl

aRcheoklub kadaň V pilné pRáci

Kahany si vyrobili vlastníma rukama
aRcheoklub kadaň už od listopadu 

2021 spolupracuje s Ústavem archeolo-
gické památkové péče v mostě na po-
pularizaci výsledků projektu archaeo-
montan. Ten mapoval historickou důlní 
činnost na obou stranách krušných 
hor. „práci aRcheoklubu zaměřujeme 
tak, aby si jeho členové vyzkoušeli to 
nejzajímavější z archeologie a zároveň 
poznali, jak zajímavá je historie hornic-
tví v našem bezprostředním okolí,“ říká 
k náplni schůzek jedna z vedoucích 
michaela balášová.

skvělou ukázkou propojování učení 
a objevování byla výroba replik hornic-
kých kahanů. „děti si nejprve musely 
nastudovat podle obrázků v literatuře, 
jak takový kahan vypadal,“ vysvětluje 
druhá z vedoucích Jana šílová. „no a 
pak už vyhrnout rukávy a vzít keramic-
kou hlínu.“

nejprve bylo třeba pečlivě vytvo-
řit základní tvar kahanu. poté ještě 
správně umístit otvor, který sloužil k je- 
ho držení, případně k umístění na kůl či 
kolík. že to není úplně snadné, poznali 
všichni, kdo udělali kahan napoprvé 
příliš velký nebo ho protrhli tak ne-
šťastně, že museli vyrobit nový. nako-
nec se to ale všem povedlo. aby si po 
výpalu svůj kahan poznali, bylo třeba 
udělat si naspodu značku.

a poté už začal výtvor odpočívat. 
před výpalem je totiž potřeba, aby 
hlína dobře vyschla. kdyby ne, při 
vypalování by kahany praskly, jak by se 
v nich odpařovala zbylá voda.  schnutí 
zabralo asi dva týdny.

Vypálit bylo možné dvěma způsoby. 
buď v moderní keramické peci nebo     
v ohništi. a protože jsou archeoklubáci 
jexperimentální archeologové, zvolili 
výpal v zahloubeném ohništi. 

Je to věc ošemetná. oheň je třeba 
založit na čtyřech stranách kolem vy-
skládané vyschlé keramiky a postupně 
zvyšovat žár. zvolna přikládat a ve 
vhodný okamžik potom už zahřátou ke-
ramiku zahrnout žhavým. Ta první fáze 
trvá poměrně dlouho a mnoha netrpě-
livým už praskla. „my jsme vypalovali 2. 
prosince, takže bylo už dost chladno,“ 
usmívá se michaela balášová. „a tak 
oheň přišel vhod. a když už jsme ho 
měli, opekli jsme si nad rozžhavenými 
kahany buřty.“ To je vidět i na fotografii.

po výpalu je keramika samozřejmě 
horká a je potřeba ji nechat vychlad-
nout. klidně do rána. Ve studeném 
popelu pak zjistíte, jestli vše proběhlo, 
jak má. pokud něco praskne, můžete 
si hned vyzkoušet další dovednost 
archeologa - lepení střepů. Je to jed-
noduché. i profesionálové v archeolo-
gických ústavech používají obyčejný 
herkules. drží a funguje.

když máte kahan vypálený, je po-
třeba se zamyslet, jak a čím se v něm 
svítilo. Jako palivo byl použitý surový 
ovčí lůj. záměrně surový, protože to 
byla nejjednodušší cesta k palivu. 
navíc měl pokus ověřit, zda to bude 
fungovat. k loji bylo třeba najít vhodný 
knot. archeoklubáci z kadaně se 
rozhodli, že si knot ukroutí z koudele. 
Úplně obyčejně a jednoduše. Vyzkou-
šeli také koudel jen nezkroutit, ale 
splést do copánku. To se ale neosvěd-
čilo, protože takový knot nedobře 
natahoval lůj a zhasínal.

aby všechno fungovalo, bylo třeba 
ukroucený knot pečlivě promastit 
lojem. kdyby nebyl dobře promaštěný, 
shořel by, zuhelnatěl a zhasl. kahan 
by pak přestal svítit. když se ale každý 
knot promastil, kahan šel dobře zapálit 
a krásně svítil.

„se zapálenými kahany jsme se pak 
vydali do temné štoly pod klášterem, 
abychm v jejich světle našli zlaté va-
louny,“ uzavřela vyprávění dobrodruž-
ství michaela balášová.

aRcheoklub kadaň pracuje na zš Ru-
dolfa koblice se školáky a na gymnáziu 
kadaň se středoškoláky.

                                                         Martin Šíl Fotografie z výroby replik hornických ka-
hanů. Foto ARCHEOklub Kadaň

V autokempech 
vyrostou elektro- 
rozvody pro kara-
vany

na stále rostoucí oblibu cestování 
v karavanech se rozhodla zareagovat 
kadaňská radnice. letos by tak měly  
v obou kempech, které město pro-
vozuje - v kadani i prunéřově - vyrůst 
nové elektrorozvody pro karavanová 
stání.

„Jejich vybudování jsme zahrnuli do 
plánu investic pro rok 2022,“ uvedl k to- 
mu starosta Jiří kulhánek. „karavanová 
turistika je oblíbená jak v evropě, tak    
u nás a zejména v posledních letech 
přišel takový boom výletů v ka- rava-
nech. souvisí to určitě se všemi ome-
zeními cestování, která platila. myslíme 
si, že je dobré toho zájmu využít a vyjít 
mu vstříc,“ doplňuje.

Jak v kempu na kadaňském koupa-
lišti, tak v prunéřově proto vyrostou 
přípojná místa pro karavany. Výše in-
vestic na obou místech bude podobná.             
V kadani jeden milión korun a v pruné-
řově milión a půl. 

Jde o další krok, jak se město snaží 
poskytnout potenciálním návštěvní-
kům odpovídající servis.                    mš

Dobíječka pro 
elektrokola

dobíječka pro elektrokola na území 
města by měla letos vyrůst v ulici 1. 
máje. Využít ji bude moci samozřejmě 
kdokoliv, komu „dojde šťáva“. místo 
bylo zvoleno záměrně, protože poze-
mek patří městu (které bude vybudo-
vání financovat) a je tu i odpovídající 
vedení.

dobíječka, či dobíjecí stanice, bude 
umístěna na trojúhelníkovém pozem- 
ku, který sousedí s křižovatkou s ulicí 
školní a chodníkem vedoucím od skate
parku.                                         mš
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Křížovku pro vás sestavil Václav Jirkovský.

Ze zápisníku 
městské policie

Rodinná hádka
26. ledna večer před sedmou hodi-

nou přijala městská policie oznámení 
o rodinné hádce, která se vyostřuje, až 
má oznamovatel obavu. muž, který se 
nacházel  v uvedeném bytě, strážní-
kům potvrdil, že se s družkou z Jirkova 
hlasitě hádali   a žena je na odchodu. 
za své chování se omluvil a slíbil, že se 
nebude opakovat. žena nejevila žádné 
známky zranění a ujistila, že lékařské 
ošetření nepotřebuje. 

Poškozená atrakce
bdělý občan upozornil 25. ledna 

městskou policii, že nedaleko restau-
race split je poškozena atrakce pro děti. 
šlo o takzvané létající kolo. strážníci na 
místě zjistili, že se ulomila šlapací část 
atrakce, kterou odvezli na služebnu.      
o poškození atrakce byly informovány 
příslušné odbory městského úřadu a Ts 
kadaň.

Ležící muž neušel pozornosti
24. ledna večer před devátou hodinou 

si obsluha dohlížecího kamerového 
systému městské policie všimla ležící 
osoby. strážníci na místě zjistili, že se 
jednám o jim známého muže, který po-
žil alkohol, upadl a praštil se do hlavy. 
Tekla mu krev z nosu, jinak neměl na 
hlavě žádné zranění. muž se strážníky 
komunikoval a lékařské ošetření odmítl. 
hlídka mu jen ošetřila nos.

Kontakt na MP
Telefony:
operační služba, 24 hodin denně
mobil: 606 310 014,  474 332 298

Krátce...
Pranostika:

leží-li kočka v únoru na slunci, jistě           
v březnu poleze za kamna..

kultura je v podstatě kontinuita a da-
lekosáhlé uchovávání starého: dych-
tění po novotách však vytváří nekul-
turu a končí v nepokrytém barbarství.
                                                        caRl Jung

Citát pro toto číslo:

Řádková inzerce
Hledám pronájem garáže nebo podob-
ných sklad.prostor. Tel.: 737 129 673

Koupím LP gramofonové desky, 
i sbírku. Přijedu. Tel.: 721 442 860

Vyklízení domů, bytů, chat. 
Tel.: 601 521 459.

Turistické informační centrum

Zimní otevírací doba 

PO 8.00-11.30 12.00-16.00
ÚT 8.00-11.30 12.00-16.00
ST 8.00-11.30 12.00-16.00
ČT 8.00-11.30 12.00-16.00
PÁ 8.00-11.30 12.00-16.00
SO+NE zaVŘeno

CzechPoint PO-PÁ 8.00-15.00
Adresa: 
Jana švermy 7, 432 01 kadaň, 
telefon: +420 474 319 550
mobil: +420 725 763 497
e-mail: infocentrum@kultura-kadan.cz

www.m
pkad

an
.eu

Únor 2022: týdny 6, 8

V případě nepříznivých klimatických 
podmínek ( mráz) budou i tyto svozy 
zrušeny. 

Svoz bioodpadu 
v zimním období

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad

8.00-8.30  budovatelů 1154 
8.45-9.15  komenského u deliky
9.30-10.00  na strážišti 1888
10.15-10.45  Václava havla 1019

Café lingua
paula caseneuv ze španělska, která 

v kadani působila jako dobrovolnice, si 
na pátek 21. ledna připravila rozlučkový 
program v rámci volného cyklu café 
lingua. Večer se uskutečnil v provo-
zovně spolku Radka. sympatická špa-
nělka se rozpovídala o své rodné zemi, 
jejich tradicích a v diskuzi došlo i na 
různá srovnávání se životem u nás v čR. 

Jak vysvětlila hana Vodrážková, 
ředitelka Radka, z.s., paula caseneuv 
působila v kadani jako účastnice 
dlouhodobého dobrovolnictví, jež je 
součástí evropského sboru solidarity. 
právě v něm figuruje Radka z.s.  jako 
akreditovaná organizace. „nabízíme 
napříč evropou i dalšími zeměmi 
tohoto programu od evropské komise 
až 4 pozice pro mladé lidi, pro zvýšení 
jejich pracovních a osobních kompe-
tencí formou dobrovolnické činnosti ve 
veřejně  prospěšných provozech. u nás 
působí v aktivitách mateřského nebo 
mládežnického centra a v mateřské a 
základní škole začít spolu,“ prozradila 
hana Vodrážková.

 hostitelka večera café lingua paula  
byla v kadani od září 2021, tedy půl 
roku, a pracovala napůl v mateřském 
a youth centru. ani po skončení své 
kadaňské stáže nemíří domů. nyní na-
stupuje na stáž ve Francii, kde si doplní 

své vzdělání v oblasti péče o nejmenší 
děti. 

paula ovšem nebyla jedinou zahra-
niční dobrovolnicí v kadani. do listo-
padu tu byl celý rok burak Özcan z Tu- 
recka, který pracoval ve školce.    

„i dětem ve školce i burakovi se do-
dnes stýská,“ usmívá se při vzpomínce 
na sympatického Turka Vodrážková.

 od března do září 2021 byla v mcR 
eileen z německa, z programu Frei- 
williges sociales Jahr a po pozitivní 
zkušenosti se vedou jednání o dalším 
účastníkovi. „kromě individuálního zís-
kávání pracovních zkušeností a inter-
kulturních znalostí vede projekt také    
k osamostatnění mladých lidí a v místě 
působení i po návratu domů ke sbližo-
vání kultur a motivaci dalších k meziná-
rodní spolupráci. pořádáme totiž 
s dobrovolníky i besedy na školách 
a seznamujeme mladé s možnostmi, 
které jim evropa nabízí,“ dodává ředi-
telka Radka z.s.

 španělská dobrovolnice paula 
caseneuv odlétá, ale kadaňská nezis-
kovka už se chystá na novou.  na za-
čátku února má přiletět dobrovolnice 
s francouzskými kořeny žijící v dánsku. 
pracovat bude v youth centru. „a jed-
náme s dalšími,“ těší se hana Vodráž-
ková. „například s gruzií či marokem, 
i když tam trvá 3 měsíce vyřízení víza, 
ale myslíme si, že ten přenos auten-
tické zkušenosti za to stojí.“

 V Radce se se zahraničními dobro-
volníky potkávají jak dospělí na zajíma-
vých workshopech, tak děti na krouž- 
cích či táborech, a přispívají tedy i ke 
zlepšování jazykových dovedností         
v angličtině.

                          Text a foto P. Zárybnický
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Kino Hvězda
ul. kpt. Jaroše 1466, kadaň
tel.: +420 474 334 481

páTek 11. 2. / 17.00 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pokračování jedné z nejúspěšnějších 
českých pohádek posledního desetiletí. 
hrají Tomáš klus, ondřej Vetchý a další. 
pohádka / čR / 2021 / 100 min. /  140 kč

páTek 11. 2. / 20.00 hodin
VEM SI MĚ
ona je slavná popová zpěvačka, on je 
obyčejný učitel matematiky. Jennifer lo-
pez v hl. roli romantického filmu. Roman-
tický / usa / 2022 / 112 min. / přístupný / 
140 kč

soboTa 12. 2. / 14.00 hodin
Sobotní odpoledne nejen pro seniory 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Volné pokračování české komedie.
komedie / čR / 2021 / 93 min. / 60 kč. 

soboTa 12. 2. / 17.00 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pokračování jedné z nejúspěšnějších 
českých pohádek posledního desetiletí. 
hrají Tomáš klus, ondřej Vetchý a další. 
pohádka / čR / 2021 / 100 min. /  140 kč

soboTa 12. 2. / 20.00 hodin
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve 
vlaku, který nikdo neřídí? odpověď na 
tuto otázku najdete v komedii Jiřího ha-
velky. hrají Jana plodková, igor chmela, 
Jenovéfa boková, Jaroslav plesl, alois 
švehlík aj.
komedie / čR / 2022 / 102 min. / nevhodné 
do 12 let / 140 kč

neděle 13. 2. / 17.00 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pokračování jedné z nejúspěšnějších 
českých pohádek posledního desetiletí. 
hrají Tomáš klus, ondřej Vetchý a další. 
pohádka / čR / 2021 / 100 min. /  140 kč 

neděle 13. 2. / 20.00 hodin
UNCHARTED
potomek slavného hledače pokladů sira 
Francise drakea, nathan drake, konečně 
našel stopu k prokleté zlaté sošce ze 
zlatého města v el doradu. hrají Tom ho-
lland, bryan cranston, mark Wahlberg, 
antonio banderas aj.
akční, dobrodužný / usa / 2022 / 115 min. / 
přístupné / 140 kč

pondělí 14. 2. / 19.00 hodin
Valentýnská předpremiéra
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
komedie na motivy bestselleru evity 
Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, ma-
puje životy party čtyřicátníků, kteří se ka-
marádí od dětství a dodnes se potkávají, 
už spolu se svými rodinami. po letech se 
ale začínají objevovat tajemství, která je-
jich životy navždy změní. komedie / čR, 
sR / 2021 / 117 min. / přístupné / 140 kč

sTŘeda 16. 2. / 20.00 hodin
VEM SI MĚ
ona je slavná popová zpěvačka, on je 
obyčejný učitel matematiky. Jennifer lo-
pez v hl. roli romantického filmu. Roman-
tický / usa / 2022 / 112 min. / přístupný / 
140 kč

čTVRTek 17. 2. / 17.00 hodin
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
komedie na motivy bestselleru evity 
Twardzik. čtyřicátníci, kteří se kamarádí 
od dětství, se dodnes potkávají spolu se 
svými rodinami. komedie / čR, sR / 2021 / 
117 min. / přístupné / 140 kč

V PŘÍPADĚ DALŠÍCH OPATŘENÍ VLÁDY 
ČR MŮŽE V PROGRAMU DOCHÁZET KE 
ZMĚNÁM, PROSÍM SLEDUJTE WEBOVÉ 
STRÁNKY KINA.

Jen kytičku na hrob 
můžeme Ti dát a tiše 
vzpomínat...
dne 19. února to bude 
již 13 let, co nás opus-
tila paní Mgr. Dana 
Vítková. s láskou a vel-
kou bolestí vzpomínají 
manžel, synové ondřej 
a Jakub a bratr 

                                         s rodinou.

dne 23. února tomu 
budou již 3 roky, co nás 
navždy opustila naše 
maminka a babička, 
paní Alena Hudková     
z kadaně. 2. 2. 2022 by 
jí bylo 70 let.
Všem děkujeme za 
vzpomínku. maminko, 
chybíš nám. Víťa, ště-
pánka a ondra          
s rodinami

Vzpomínky

Blahopřání

pomozTe pŘi Vzniku unikáTní knihy

Historie Doupovské dráhy

město kadaň blahopřeje všem  obča-
nům našeho města, kteří  v tomto mě-
síci oslaví „kulatá“ životní výročí. přeje 
jim především zdraví  a hodně osobní 
spokojenosti...

Seznámení
hledám ženu od 60 do 70 let - výška do 
172 cm - kadaň, klášterec a okolí. Já ne-
kuřák a abstinent dobrého zdraví. máte-li 
zájem, volejte 737 825 940.

odbor životního prostředí městského 
úřadu kadaň připravuje podklady pro 
vydání publikace o historii doupov-
ské dráhy. „Rádi bychom se obrátili na 
pamětníky a další občany o pomoc při 
získávání podkladů,“ řekl vedoucí od-
boru Jiří Frajt. „Jde o materiály z  úseku 
kadaň–prunéřov – kadaň – Vilémov u 
kadaně - kaštice a Vilémov u kadaně 
– doupov včetně zrušených částí a 
přeložek,“ dodává.

Vítáno je vše. historické pohledy, 
fotografie, plánky, články nebo i třeba 
pamětníky sepsané události z provozu 
této dráhy. podklady je možné posílat 
poštou na adresu město kadaň, Jiří 
Frajt, odbor životního prostředí, mírové 
náměstí 1, ale i na e-mailovou adresu 
jiri.frajt@mesto-kadan.cz .

„Všem děkujeme za pomoc při získá-
vání podkladů. zatím žádná publikace 
k historii této dráhy nebyla vydána a 
každý příspěvek pomůže tomu, aby 
byla historie trati knižně zdokumento-
vána,“ uzavírá Jiří Frajt.                  M. Šíl

Večer ve věži - Štěpán Javůrek
V úterý 25.ledna se v městské 

knihovně konala beseda spisovatele 
štěpána Javůrka. autor vydal svoji 
první knihu pod názvem chaloupky na 
podzim v roce 2020. o rok později se 
na trh dostala druhá kniha nebe nad 
perninkem. příjemné vyprávění v rámci 
Večera ve věži přítomné diváky zaujalo 
a upoutalo. měli možnost si knižní titul 
zakoupit a získat i cenný autogram od 
autora krušnohorských románů. sám 
tvůrce žije celý svůj život pod krušnými 
horami a rád o nich píše.   
                      Text a foto: Pavel Zárybnický

V sobotu 12. února pojede „ma-
sopustní vlak“ z kadaně do kadaň-
ského Rohozce a zpět.

bližší informace budou zveřejněny 
po odsouhlasení jízdního řádu.

zároveň, pokud to dobře dopadne, 
bude ukončena výluka na trati v úseku 
kadaň – kadaň předměstí.         jf

Doupovská dráha 
chystá Masopustní 
vlak

I letos probíhá odchyt holubů

Večer ve věži: Tukan - slam poetry
na další z besed v rámci cyklu Ve-

čery ve věži bude 17. února od 17 hodin 
v městské knihovně hostem vicemistr 
české republiky ve slam poetry Robert 
netuka známý pod pseudonymem 
Tukan. kromě vtipu jeho texty pojedná-
vají především o socio-politické téma-
tice, tedy například o migraci, před-
sudcích, ekonomické nespravedlnosti 
či politické nesvobodě. besedu nejen 
o slamové tvorbě, ale i vážnějších 
životních tématech bude s Tukanem 
vést Jan losenický. Rezervace míst je 
možná na tel. 474 343 283 nebo na e-
mailu dospeli@knihovnakadan.cz.

Také v letošním zimním období 
probíhá odchyt a regulace holubí 
populace v kadani. za poslední roky 
se podařilo její stav podstatně snížit, 
a eliminovat tak nebezpečí plynoucí 
z vysokého počtu holubů ve městě. 
bohužel se najde dost lidí, kteří holuby 
stále krmí. ptáci se pak do míst, kde 
dostávají potravu, stahují. stejně tak by 
jim lidé neměli vytvářet podmínky na 
hnízdění na balkonech nebo půdách.

odchyt ptáků probíhá pomocí klecí, 
které jsou po dohodě s majiteli umís-
těny na nemovitostech ve vybraných 
lokalitách. odchytové klece jsou 
pravidelně kontrolovány a holubi jsou 
následně humánně utraceni. 

Jak nás informoval starosta Jiří 
kulhánek, za leden se podařilo takto 
odchytit 115 holubů. odchyt bude po-
kračovat až do konce zimního období.

                                                                    vv
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FuTsaloVá RepRezenTace do 19 leT

ČR - Francie v Kadani 15. února
kadaňská sportovní hala bude dějiš- 

těm přátelského mezistátního utkání 
futsalové reprezentace do 19 let. Fut-
salisté ho sehrají v úterý 15. února od 18 
hodin.

 partnery reprezentace jsou Ústecký 
kraj, město kadaň, čez, a.s., sd, a.s., 
JuRex Vos, s.r.o. Js bydlení, s.r.o. a ko-
berce breno spol.  s r.o.                    M. Šíl

Zimní běžecký 
pohár - Lomazická 
stezka

Týden hokeJe V kadani

Akce „Pojď hrát hokej“ úspěšná
Ve středu 26. ledna se na zimním 

stadionu v kadani konala již podesáté 
akce Týden hokeje s podtitulem pojď 
hrát hokej. Jejím cílem bylo zájemce 
seznámit s činností sk kadaň a mož-
nostmi, které začínajícím sportovcům 
nabízí. „samozřejmě došlo i na finanční 
stránku věci,“ řekl k tomu šéftrenér 
mládeže Roland Wágner. „hokej není 
tak finančně náročný, jak si lidé my-
slí. klub řadu věcí poskytuje zdarma, 
především výstroj a výzbroj,“ vysvětlil 
šéftrenér.

následoval připravený program, 
který trval zhruba hodinu a všichni si 
ho moc užili. Vyzkoušeli si společně 
základy bruslení, střílení na branku a 
spousty drobných her. k tomu ještě ho-
kejisté ze 3. třídy předvedli modelové 
utkání v minihokeji.

po skončení akce, na kterou dorazilo 
osm dětí, byl Roland Wágner nakonec 
spokojený, i kvůli přetrvávající pande-
mické situaci. „čekal jsem samozřejmě, 
že jich přijde přece jen víc, ale psali 
nám rodiče, že se nemohou dostavit 
kvůli karanténě. Jsme s nimi  v kon-
taktu. zájemci, kteří zde byli dnes, 
mohou hned zítra přijít na trénink,“ 
ujistil šéftrenér mládeže. Jak zdůraznil, 
jednou akcí nábor mladých hokejistů 
nekončí. zájemci mohou přicházet 
během roku stále. ideální začátek je 
ve věku 4-6 let. hokejovou přípravku 

v současné době navštěvuje 20 až 30 
dětí. Trenérský tým, který se o ně stará, 
by klub chtěl ještě posílit. Jak nám R. 
Wágner prozradil, jedním z adeptů je i 
aneta lédlová, která nás reprezentuje 
na oh. zkušeností na předávání tak má 
jistě dost a dost.   
                             Text a foto Václav Vlasák

Termíny tréninků: středa 15.30   Šéftrenér mládeže:
         čtvrtek 17.00   Roland Wágner
         sobota 8.30   tel.: +420 777 805290
         neděle 8.30   email: rolandwagner@seznam.cz

Zimní pohárový turnaj na umělé trávě

Rádi by více plavců
zastřešení plaveckého bazénu na 

kadaňském koupališti přineslo rozvoj 
plaveckého sportu v našem městě. 
nejenže mají školy skvělé podmínky 
pro organizaci plaveckých kurzů, ale 
zastřešený bazén vřele vítají i plavci 
závodní. například chomutovský oddíl 
TJ slávie v kadani trénuje už několik 
měsíců. „V srpnu 2020 a 2021 náš oddíl 
absolvoval letní soustředění na kadaň-
ském koupališti, poznali jsme tam skvělé 
lidi, od kterých jsme se dozvěděli, že se 
na zimu 2021 chystá přikrytí koupaliště,“ 
vysvětluje Tomáš baumrt z TJ slávie 
chomutov. „shodou okolností je náš 
chomutovský bazén v rekonstrukci, tak 
jsme od poloviny září využili bazén v ka-
dani,“ dodává baumrt. do kadaně jezdí 
celý oddíl a plave 5x týdně. čas od času 
tu absolvují i víkendová soustředění. že 
jim zdejší podmínky vyhovují, potvrzuje 
to, že i po otevření chomutovského ba-
zénu plánují tréninky nejlepších plavců 
2x týdně v kadani. „během našeho půso-

bení v kadani jsme začali uvažovat o ná-
borech z kadaně a klášterce, abychom 
získali další zájemce o závodní plavání,“ 
pokračuje Tomáš baumrt. „nejde nám 
o založení nového oddílu, ale chtěli 
bychom, aby mladí zájemci o plavání 
nemuseli dojíždět do chomutova, a 
proto jsme se rozhodli, že chomutovští 
plavečtí trenéři budou jezdit trénovat 
děti do kadaně.“

TJ slávie chomutov je oddíl s dlouhou 
tradicí, který patří k nejlepším v celé re-
publice. Vychoval mistryni evropy, něko-
lik dalších plavců, účastníků evropských 
i světových mistrovství.                           mš 

Tréninky plaveckého oddílu v Kadani:  
každé úterý a čtvrtek 16:00 - 17:00
Sraz:
před tréninkem v 15:30 u vchodu 
S sebou: plavky, velký ručník, pla-
vecké brýle (nejsou podmínkou), pla-
vecká čepička (jen u dlouhých vlasů), 
boty k vodě (žabky, kroksy)
na prvním tréninku je nutná přítom-
nost rodiče nebo zákonného zá-
stupce.

základní část tradičního turnaje 
pořádaného sk Tatran odstartovala 
v neděli 6. února utkáním buškovice 
- spořice b. pokračovat bude každou 
neděli až do 6. března na umělé trávě. 

zápasy začínají v 10.00 hodin dopole-
dne a každý hrací den budou odehrána 
čtyři utkání. dva týmy mají vždy volno. 

zápasy o umístění jsou naplánovány 
na víkend 12. - 13. března.               mš

Výsledky 1. kola:
spořice b - buškovice  9:1
libědice - kovářská  3:1
krásný dvůr - bečov (kV) 3:6
málkov - perštejn b  5:2

Program 2. kola 13. 2.:
10.00 kadaň dorost - libědice
12.00 kovářská - krásný dvůr
14.00 skp kadaň - buškovice
16.00 málkov - spořice b

Memoriál 
Emila Závodného

klub pozemního hokeje 
hc 1957 kadaň vás zve

6. ROČNÍK
MEMORIÁLU EMILA ZÁVODNÉHO

halový hokej seniorek a seniorů 
nad 35 let

sobota 19.2.2022 od 9 hodin
SPORTOVNÍ 

VÍCEÚČELOVÁ HALA KADAŇ

V neděli 30. ledna proběhl další díl 
navštěvovaných běžeckých závodů, 
které se tentokrát mohly přejmenovat 
na Větrný běžecký pohár. silné poryvy 
větru se projevily hlavně v prostoru 
startu/cíle pod kadaňským stupněm. 
zde to chvílemi připomínalo cestu 
na severní pól pod vedením čecha 
Josefa němce. zimu, poletující vodu 
z přehrady a silný vítr během běhu 
vystřídalo slunce a teplé počasí, které 
panovalo na stezce vedoucí k želinské 
elektrárně. Vítr se však opět připo-
mněl v cílové rovince, kdy silné poryvy 
některé běžce prakticky zastavily. 
nejlépe si s nástrahami tratě poradili 
Radek sedněv mezi muži a antonie 
cermanová mezi ženami.

 každopádně lze konstatovat, že akce 
se vydařila, ostatně jako vždy, a další 
díl poháru se bude odehrávat v kadaň-
ském lesoparku.   Text a foto Jiří Kopica

sk kadaň - hc klášterec nad ohří 
8:6 (4:2, 3:2, 1:2), branky: stoklásek 3, 
krpenský, macháček, hradecký, mojžíš, 
Toman – bečka 2, hanka, danyo, ševčík, 
Vlastník. derby v krajské hokejové 
soutěži přineslo zajímavou podívanou, 
která se divákům líbila. hosté v závěru 
dotahovali, ale domácí zpečetili výhru 
trefou do prázdné branky, když soupeř 
odvolal brankáře a hrál v šesti.                  

                                     Foto: Václav Vlasák

Hokejové derby 
vyhrála Kadaň

30.1.2022 se uskutečnil 3.ročník 
bReno cup ve futsale ve sportovní hale          
v kadani za účasti 9 týmů. hrálo se kaž- 
dý s každým. 

Konečná tabulka:
1. světlo kadaň  22b. 21:3
2. Fan club sk Torro b    17b.  20:4
3. impérium podbořany 15b.  15:5
4. Fan club sk Torro a      14b.  14:9
5. pF sport Rašovice       13b.  19:9
6. Fc Real kovářská          10b.    9:9
7. Fc pivex okounov          6b.    4:14
8. Jégr tým poláky           3b.    1:22
9. Tg nepál                           3b.    2:25

nejl.střelec - Janeček d. (Fan club b) 9x
nejl.hráč - hyský V. (světlo) 
nejl.brankář - Tahato Tika (Tg nepál) 

Vyhlášení a ceny předávali za pořá-
dající klub Jaroslav mezera st. a za fa. 
bReno koberce stanislav horváth. 
pořadatel: Fan club sk Torro kadaň.                                           
                                                    text a foto jm

BRENO CUP


