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divadlo se vrací!

 Rozezpívaný KaDiBřez 
 Po dvou letech se do Kadaně vrací přehlídka 

amatérského divadla. Kadaňský divadelní březen 
nabídne čtyři představení po čtyři páteční večery. 

a bude se zpívat a tančit.
Podrobnosti na straně 4.

Kam na tábor?

Letní tábory se rychle plní
ačkoliv je léto daleko, plánování dovolených je v plném 

proudu. stejně tak i plány na dětské tábory. Jaké jsou 
letos v Kadani k dispozici? nabídka je pestrá, ale místa 

rychle mizí.
Hlasovací lístek na straně 2.

PředšKoláci, PřiPravte se!

Zápisy do prvních tříd
budoucí prvňáčky čeká zápis. Jak to vypadá, letos 

konečně klasicky v budově školy. Zápisy proběhnou 
ve dnech 6. a 7. dubna od 13 do 17 hodin v budovách 

jednotlivých škol.
Podrobnosti na straně 5. 

Práce PotrvaJí něKoliK měsíců

Oprava Čechovy ulice
ZKlidnění na sídlišti b

Město chce odkoupit byty
město je připraveno začít s opravou 

Čechovy ulice v letošním roce. rad-
nice má na rekonstrukci přichystanou 
částku zhruba 12 miliónů korun. mezi 
letošními investicemi jde o jednu z nej- 
vyšších. dáno to je mimo jiné tím, že 
ulice se bude rekonstruovat kom-
plexně. v tom se ale skrývá i riziko celé 
akce. „nejprve začnou s opravou svých 
sítí severočeské vodovody a kanali-
zace,“ vysvětlil vedoucí odboru vý-
stavby kadaňské radnice Karel bazalka. 
a právě v tom se může skrývat komp-
likace. Práce na vedení bude probíhat 
ve třech ulicích – Čechově, vrchlického 
a Československé armády. Zejména      
v Čechově ulici se v posledních mě-
sících propadá vozovka, která byla už 
provizorně vyspravována. otázkou tak 
je, jaká „překvapení“ skrývá stav pod 
povrchem. Pokud bude stav kompliko-
vaný, může se stát, že se oprava celé 
ulice opozdí.  „v každém případě mu-
sím říct, že my jsme připravení zahájit 
práce okamžitě, jakmile skončí vodo-
vody,“ řekl Karel bazalka. 

Práce ve třech ulicích budou probí-
hat postupně. tak, aby byla zachována 
možnost průjezdu středem města a 
dopravní obslužnost, což v případě ulic 
v centru není jednoduché. 

Pokud tedy vše půjde dobře, měla by 
být Čechova ulice opravena v letoš-
ním roce. Po rekonstrukci by měl být 
zachován asfaltový povrch, chodníky a 
obrubníky budou z kamenné dlažby. Po 
diskuzích o tom, zda ulici zjednosměr-
nit, bylo od tohoto záměru upuštěno. 
v ulici bude zachován obousměrný 
provoz. Jen bude přidána malá šikana, 
která by měla zpomalit provoz. „bude 
ale opravdu jen velmi mírná,“ vysvětlil 
vedoucí odboru výstavby. „Jde jen o to, 
aby se zpomalil a zklidnil provoz.“

Práce začnou od křižovatky s ulicí 
vrchlického. Podle projektové doku-
mentace by měly být ukončeny napo-
jením na ulice lázeňskou a říční. Je ale 
možné, že bude nutné práce ukončit 
dříve na křižovatce s tyršovou ulicí. Po- 
stup je v této chvíli těžké odhadnout. 

                                                                    mš

větrné PoČasí odradilo něKteré stánKaře

Zabíjačkový trh vítr neodfoukl

Ke zklidnění situace na sídlišti b by 
mohl přispět další z plánovaných kroků 
radnice. město by chtělo odkoupit 
několik bytů problémových nájemníků. 
Krok projednala rada města, která 
tento postup doporučila ke schválení 
městskému zastupitelstvu. „Jde o to, že 
bychom koupili několik bytů, kde jsou 
problémy s nepřizpůsobivými nájem-
níky,“ řekl k tomu starosta Jiří Kulhánek. 
„ty bychom následně z bytů vystěho-
vali a prostory podle potřeby zrekon-
struovali. a následně je poté využili 
jako byty v prostupném bydlení.“

Prostupné bydlení je projekt začle-
ňování nepřizpůsobivých obyvatel 
do normálního života. První dvě fáze 
prostupného bydlení probíhají v loka-
litě Prunéřov. v jejich rámci získávají 
nájemníci zpět návyky běžné v sou-
sedském soužití. Pořádek, klid, řádné 

placení za bydlení a podobně. Pokud 
nějakou dobu bez problémů fungují, 
dostanou šanci začlenit se do normál-
ního prostředí na sídlišti. „a k tomu 
bychom chtěli použít zmíněné byty,“ 
vysvětluje kadaňský starosta. třetí 
fáze je vlastně konečnou fází zpětného 
začleňování do společnosti. lidé, kteří 
v prostupném bydlení dojdou až k ní, 
nebývají problémoví. „naopak, váží si 
toho, že se dokázali vrátit a dovedou 
fungovat jako řádní občané,“ dodává 
Jiří Kulhánek.

na pořízení a případnou rekonstrukci 
bytů by mohla kadaňská radnice získat 
dotace od státu. 

Je to tedy další z plánů radnice, který 
by mohl výrazně přispět ke zklidnění 
situace na sídlišti a zároveň k řešení 
problémů s některými nepřizpůsobi-
vými obyvateli města.                     mš

„byl to vlastně takový momentální 
nápad,“ svěřuje se ředitelka Kulturních 
zařízení Kadaň Jana Čechová poté, co 
se na náměstí sklízejí poslední stánky 
a lidé odcházejí. Zabíjačkový trh právě 
skončil. „Když jsme museli kvůli tehdy 
platným omezením rušit program 
masopustu, bylo nám líto té spousty 
práce, kterou jsme  museli zahodit. 
Kvůli počasí to sice byla dost loterie, 
někteří stánkaři v obavách z vichru 

chtěJí ZísKat ZKušenosti

Bazénáři se sejdou v Kadani
asociace bazénů a saun Čr bude mít 

svou pravidelnou schůzi v Kadani. vo-
lební zasedání asociace samozřejmě 
souvisí se zastřešením kadaňského 
plaveckého bazénu. „lidé z několika 
měst se chtějí přijet podívat, jak to celé 
funguje, a posbírat první zkušenosti       
s provozem,“ řekl k tomu vedoucí kou-
paliště Josef Kočí s tím, že se o všechny 
zkušenosti rád podělí.

Zájem o zastřešení kvitoval také 
starosta Jiří Kulhánek. „Jsem rád, že se 
zatím ukazuje, že mobilní zastřešení 
koupaliště byl krok správným směrem,“ 
uvedl. 

schůze asociace abas proběhne     
v Kadani ve dnech 28. února  - 2. března 
v Kd střelnice. samozřejmostí je pláno-
vaná prohlídka zastřešení bazénu.

                                                                     mš

nepřijeli, nemohli jsme postavit zastře-
šení pódia, ale nakonec se všechno 
podařilo,“ vysvětluje ředitelka pro-
blémy, o kterých návštěvníci neměli tu-
šení. „Příští rok bychom se samozřejmě 
chtěli vrátit k tradičnímu masopustu, 
ale jsme rádi, že i zabíjačkový trh měl 
úspěch,“ dodala Jana Čechová. 

Fotoreportáž přineseme v dalším 
čísle Kn.

text Martin Šíl, foto Pavel Zárybnický
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sPeciální vlaK si užily desítKy lidí

Masopustní vlak úspěšný
láKadla Pro děti na letní PráZdniny

Pobytové  a příměstské tábory v Kadani
ačkoliv jsou letní prázdniny ještě po-

měrně vzdálené, začaly volnočasové 
organizace přijímat přihlášky na letní 
pobytové i příměstské tábory. 

o všechny je velký zájem a místa se 
rychle plní. v Kadani příměstské a po-
bytové tábory nabízí několik institucí. 
ddm šuplík, radKa, z.s., archeoklub 
Kadaň i víceméně uzavřený skaut.

nabídka je pestrá a děti si mohou vy-
brat, jak své prázdniny stráví. mohou se 
zapsat na tábor sportovní, umělecký, 
vzdělávací a mnoho dalších.

Jak se nabídka rozšiřuje, o co je nej-
větší zájem a jak rychle se místa zapl-
ňují, na to jsme se zeptali jednotlivých 
pořadatelů.                                                mš

archeoklub Kadaň spustil přihlášky 
na příměstské tábory (pobytové ne-
pořádáme)  v sobotu 5. února. dětem 
nabízíme osm tématických táborů. „my 
se odpočátku snažíme děti zabavit, 
ale taky nenápadně vzdělat,“ uvedla 
k tomu vedoucí archeoklubu Kadaň 
Jana šílová. „už nejmenší děti mohou 
objevovat kouzlo archeologie na tá-
boře Pračlovíček, letos nově nabízíme 
novinářský tábor, kde si děti vyzkou-
šejí opravdové novinářské řemeslo,“ 
doplňuje.  že je o tábory archeoklubu 
Kadaň zájem, dokládá i to, že se první 
z nich naplnil už po 24 hodinách. „my 
jsme z toho šťastní i smutní zárověň,“ 
říká šílová. „Jsme rádi, že se tábory 
líbí, na druhou stranu smutní, kdy volají 
rodiče a prosí o nějaké místo,“ usmívá 
se nadšená archeoložka.

Příměstské tábory archeoklubu Ka-
daň, kam se ještě lze 
přihlásit:

11.-15. 7. 
cesta Jižní amerikou

18.-22. 7.
divadlo!

25.-29. 7. 
milujeme jógu - magická místa

22.-26.8.
novinařina

Přehled táborů a přihláška na
tabory-kadan.webnode.cz

S ARCHEOklubem za dobrodružstvím

radKa z.s. nabízí přes léto 5 turnusů 
příměstských plaveckých táborů, které 
jsou již naplněné, nicméně se lidé 
mohou hlásit jako náhradníci. dále 6 
turnusů příměstských táborů na různá 
témata, pro menší i větší děti; ty jsou 
naplněné z cca 70%. Pořádáme také je-

den pobytový tábor trosečník u žihle. 
bude se konat v chatkovém areálu         
v přírodním parku horní střela, jehož 
další kapacitu nabízíme i pro rodinnou 
nebo přátelskou dovolenou (prostředí 
vhodné jak pro malé děti, tak i seniory). 
můžeme zde zajistit celodenní stravu 
a doplňkový program. cena za ubyto-
vání je 700 Kč / noc za chatku (pro 3-4 
osoby). a opět jedeme na konci června 
na rodinnou dovolenou u moře, na 
krásném ostrově elba.

více k táborům zde: 
radka.kadan.cz/uvodni-stranka/
tabory-a-pobyty

masopustní vlak byl vypraven v so-
botu 12.února z mostu do Kadaňského 
rohozce a zpět. na nádraží v Kadaň-
ském rohozci byl nachystán dopro-
vodný program. hry pro děti, oblíbené 
a hojně využívané čtyřkolky či teplé 
občerstvení. akce vzbudila nebývale 
obrovský zájem z řad veřejnosti.

                   Text a foto Pavel Zárybnický

v klubovně mateřského centra 
probíhají již několik měsíců pro rodiče 
s dětmi od 10 měsíců dílničky s prvky 
montessori. využívá se v nich metoda 
a přístup lékařky marie montesorri, 
zakladatelky této  pedagogiky, která je 
zaměřena na rozvoj samostatnosti dí-
těte, čemuž odpovídá i její hlavní moto: 
“Pomoz mi, abych to dokázal sám”. 

Po kladných ohlasech se rozšířila 
podobná aktivita i na předškoláky 3-6 
let jako zájmový kroužek v odpoledním 
čase. 

“hravou formou děti připravujeme na 
školní docházku, zlepšují se tak jejich 
dovednosti, soustředění, systematič-
nost a v neposlední řadě i komunikace 
a spolupráce. Každé dítě pracuje na 

své úrovni a svým tempem. věnujeme 
se i posilování smyslového vnímání, 
trénujeme jemnou motoriku a grafo-
motoriku”, upřesnila vedoucí mc lenka 
drábková.

další novinkou je ZnaKování, které 
je určeno pro ještě menší děti (od 6 
měsíců) s rodiči. Probíhá při hrátkách 
s básničkami a  písničkami, kdy se děti 
při zábavě učí používat různá gesta a 
znaky, když ještě neumějí mluvit. 

lektorka iva medunová vysvětluje: 
“Podporujeme tím vývoj jejich řeči, ale 
i rozvoj emocí a intelektu; rodiče jsou 
často překvapeni, jak snadno se lze 
pak s malými dětmi dorozumět i beze 
slov”.                                                      RADKA

Nové aktivity RADKA z. s. 

ddm šuplík pořádá příměstské i 
pobytové tábory. nabídka je pestrá, 
zaměřená jak na sport, tak na turistiku, 
přírodu nebo film. Pro dům dětí je dlou-
hodobě nejúspěšnější filmový tábor. 
ačkoliv je kapacita úctyhodných 75 
dětí, bývá okamžitě beznadějně obsa-
zený. „Je to tak i letos, kdy jsme zasta-
vili i registrace náhradníků,“ potvrzuje 
ředitel ddm Jiří štěrba.

ostatní tábory se plní o něco poma-
leji. v současné chvíli je obsazenost 
průměrně 30%. takže kdo si pospíší, má 
ještě šanci své dítě přihlásit. Platí to pro 
vodácký i „Zoo“ tábor.

„dveře jsou otevřené a těšíme se na 
každého,“ usmívá se lenka Průchová ze 
šuplíku. Zejména sportovně naladěné 
děti tak mají možnost užít si tábory 
plné pohybu. 

ddm šuplík je jediný, kdo nabízí 
možnost strávit na táboře jen několik 
dní v týdnu. Program je postaven tak, 
aby dítě nemuselo být na táboře celý 
týden. to může být výhoda hlavně pro 
rodiny v časové tísni.

vše o termínech, přihláškách pod-
mínkách pro tábory pořádané ddm 
šuplík najdete na jeho webu:
www.ddmsuplik.cz

Zimní Kostýmované ProhlídKy Kláštera

S mnichy ke stolu i modlitbě
sobotní večer a noc patřily ve františ-

kánském klášteře v Kadani kostýmova-
ným prohlídkám. ty měly lidem přiblí-
žit, jak vypadal život v klášteře.

„my jsme už několikrát pořádali kos-
týmované prohlídky v létě. ty fungo-
valy a byly návštěvnicky úspěšné,“ řekl 
vedoucí městského muzea v Kadani 
Petr liebscher. „nyní jsme ale v situaci, 
kdy máme otevřeno celoročně a chtěli 
jsme si vyzkoušet, zda publikum přijde 
na prohlídku v zimě.  a to se naštěstí 
potvrdilo,“ pochvaloval si Petr lieb-
scher.

Prohlídek se celkem zúčastnilo 124 
lidí ve skupinách po 25. okusili mniš-
skou stravu, poznali denní řád, který 
začínal již ve dvě hodiny ráno a končil 
po setmění. na kůru se pak zúčastnili 

Kvardián otec Erasmus v kostele 14 sv. Po-
mocníků. Na stěně za ním malba sv. Kryštofa 
- patrona poutníků, kteří přicházeli poznat 
život v klášteře. Foto Miroslav Rada

nešpor - večerní společné modlitby - 
za zvuku nově opravených varhan.   mš

Bratr Pantaleon, navrátivší se z misie na východě, nalévá poutníkům odvar z jakéhosi podiv-
ného sena. Foto Miroslav Rada
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dopadl jako Kec u Jankova… praví pří-
sloví, používané dříve mnohem častěji 
než v současnosti. Kdo byl onen Kec, 
kde leží Jankov, kdy a v jakých souvis-
lostech dopadl tak, jak dopadl? Johann 
von Götz, později lidově řečený Kec, 
byl rakouský generál, který se 6. března 
1645, mezi obcemi Jankov, ratměřice, 
nosákov a odlochovice, postavil švéd-
skému vojsku, jež vedl generál lennart 
torstensson. 

citace z dopisu generála lennarta 
torstenssona, psaného čtyři dny po 
bitvě u Jankova švédské královně 
Kristině:  „ Počínaje tažení do Čech                 
v prvním velkém městě Kadani pobyli 
jsme 5. února ...

o souvislostech bitvy a jejím vý-
sledku čtěte v článku na webu novin
www.kadanskenoviny.cz.         S. Vaněk

Nová kniha se 
vztahem ke Kadani

Obálka knihy. Foto nakladatelství Veduta

vZnešení dravci už cítí Jaro

Sokolí úklid nad elektrárnamiKrásabus - omluva

svou letošní první větší sokolí misi 
má za sebou ornitolog václav beran, 
který se „stará“ o sokolí hnízda 
v areálech objektů skupiny ČeZ. Právě 
v nich totiž hnízdí desetina celé sokolí 
populace v Čr. samozřejmě navštívil 
i hnízdiště v elektrárnách tušimice a 
Prunéřov.

Podle ornitologa, kurátora sbírky mu-
zea města Ústí nad labem a výzkum-
ného pracovníka alKa Wildlife, o. p. s., 
nastal nyní nejvyšší čas pro přípravu 
jarního zahnízdění kriticky ohroženého 
druhu sokola stěhovavého. Pokud totiž 
počasí vydrží jako dosud, začnou so-
kolí páry pomalu ale jistě tokat. 

Proto umisťuje fotopasti a čistí 
hnízdní budky. Je nutno odstranit 
zbytky potravy a nasypat novou pode-
stýlku. „Prakticky všude jsem už během 
cest kolem sokolí přelety zaznamenal. 
Páry na stavbách totiž ani během zimy 

svá teritoria neopouštějí. například ten 
tušimický  s oblibou loví hned naproti 
elektrárně nad dnes již plně zrekulti-
vovaným odkalištěm. to samé se týká 
párů z Prunéřova a ledvic, také zimují 
v areálu elektráren a loví v okolí, které 
je pro ně na potravu díky rozmanitosti 
ptačích druhů velmi bohaté,“ řekl vác-
lav beran.

„v roce 2021 jsme evidovali na objek-
tech ve vlastnictví ČeZ celkem 10 párů 
sokolů stěhovavých, což je prakticky 
desetina všech evidovaných sokolích 
párů v České republice. šest z nich 
vyvedlo celkem 19 mláďat,“ dodal orni-
tolog. například na elektrárně Prunéřov 
se vylíhla hned čtyři mláďata a není dů-
vod se bát, že by tamní sokoli letos ne-
zahnízdili. hnízdní budka na tušimické 
chladicí věži bude přesunuta tak, aby 
byla lehce dosažitelná a bylo možno 
mladé okroužkovat.    Ota Schnepp

Prunéřovská čtyřčata. Foto ALKA Wildlife, o.p.s.

autobusy na lince z horní blatné do Prahy už se chystají na kadaňský polep. Jak 
jsme vás informovali, autorem grafického návrhu je Petr liebscher. opomenuli 
jsme ovšem uvést, že autorem fotografií je pan Petr Kozelek. Za to se omlouváme.                                                                              

                                                                                                                                                Martin Šíl
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KadaňsKý divadelní břeZen se Po dvouleté PauZe vrací na Jeviště orFea

Rozezpívaný KaDiBřez

5.999,-
LED
osvětlení

71 l
mraznička

F
A
↑
G

198 l
chladnička

Kombinovaná 
chladnička

divadlo žije! Poslední dva roky sice 
trochu klimbalo, ale věříme, že letošní 
březen ho probudí v plné síle. Po téměř 
dvouleté pauze se totiž vrací Kadaňský 
divadelní březen - nesoutěžní divadelní 
přehlídka toho nejlepšího, co je aktu-
álně na ochotnické scéně k mání. 

Představení se odehrají tradičně ka-
ždý březnový pátek od 19 hodin 
v orfeu, vstupné na jednotlivá předsta-
vení je 80 Kč, divadelním nadšencům 
se pak vyplatí pořídit si abonmá za 
250 Kč, které je opravňuje k vstupům 
na všechna představení. a že je letos 
na co se těšit! „hned první březnový 
pátek, 4. 3., se představí soubor, který 
bude muset ujet 269 kilometrů, aby se 

k nám vůbec dostal,“ prozrazuje tereza 
Gvoždiáková z pořádajícího divadla 
navenek. „ochotníci ze suchdola nad 
lužnicí přivezou parodii na sherlocka 
holmese.“ o týden později rozezpívají 
publikum rakovničtí a jejich šakalí léta, 
další pátek, 18. 3., do Kadaně se sha-
kespearem zavítá stálice, dK Jirásek 
Česká lípa. „celý Kadibřez uzavře 25. 3. 
pražské divadlo radar s dalším mu-
zikálem - adéla ještě nevečeřela. ve 
třech ze čtyř představení se tak letos 
bude hrát, zpívat a tančit,“ těší se te-
reza Gvoždiáková. 

vstupenky jsou ke koupi v tic nebo 
na webu kultura-kadan.cz, případně 
budou k dispozici na místě.    Navenek

Snímek z představení Adéla ještě nevečeřela pražského Divadla Radar. Foto Divadlo RadarKulturní centrum v Klášterci nad Ohří 
se na vás těší

Měsíc čtenářů
i v letošním roce byl březen vyhlá-

šen měsícem čtenářů, na který si naše 
knihovna připravila spoustu akcí. Jako 
obvykle vyhlašujeme amnestii na 
upomínky, máme nachystaný výprodej 
knih a výtvarné dílničky pro děti. 

těšit se také můžete na slavnostní 
představení knihy „stařec a kolo“ ka-
daňského rodáka Pavla miltnera, které 
proběhne 1. 3. 2022 od 17.00 ve věži 
knihovny. Pár dnů na to 3. 3. 2022 při-
vítáme, také ve věži, roberta „tukana“ 
netuku. s Janem losenickým si bude 
povídat (nejen) o světě, životě a slam 
poetry. a 10. 3. 2022 přijde na řadu po-
kračování cyklu „spisovatelé do kniho-
ven“, tentokrát na pobočce knihovny    
s básnířkou irenou šťastnou. 

více informací o programu městské 
knihovny Kadaň naleznete na www.
knihovnakadan.cz nebo Fb městská 
knihovna Kadaň.

od lednového slavnostního ote-
vření nového kláštereckého kulturního 
centra uběhl více než měsíc. Pořádané 
akce v jeho prostorách se těší velké 
návštěvnosti. vedle klasických divadel-
ních představení se zde pořádají různé 
kurzy, semináře, cestovatelské před-
nášky a u malého sálu v přízemních 
prostorách jsou zde k pokochání také 
výtvarná díla.

Původní stavba kulturního domu 
byla v podstatě obestavěna, vznikly 
nové prostory pro knihovnu, rozšíření 
velkého sálu, zvýšení patra, balkon, 
čtyři gastro provozy včetně celodenní 
kavárny, zázemí pro ochotníky a místní 
spolky, zkušebna, tiskové centrum 
a počítá se i s knihkupectvím. nové 
je i okolí, příjezdová komunikace či 
parkovací místa. Z původního kultur-
ního domu se zachovala umělecká 
díla, plastiky, mozaiky, lustry či hlavní 
schodiště, budova tak nepřišla o Ge-
nius loci neboli duch místa, odkaz a 
poctu minulým generacím, jež původní 
budovou prošly nebo se o její výstavbu 
zasadily.

Pasivní dům využívá teplo z návštěv-
níků, v zimních měsících ho navíc 
čerpá ze slunečních paprsků, jež do in-
teriéru pronikají velkými okny a kterým 
naopak v letních měsících stíní ven-
kovní žaluzie. větrání objektu zajišťuje 
výkonná inteligentní klimatizace dle 
aktuální kvality vzduchu v jednotlivých 
místnostech. Ke snížení energetických 

nákladů přispívá i vlastní fotovoltaická 
elektrárna nebo využití dešťové vody 
mj. k zalévání zeleně.

Kulturní centrum také disponuje mo-
derní audiovizuální technikou. na hlav-
ním sále je aparatura, která uspokojí i 
milovníky rockových koncertů. v obou 
přísálích a kavárně mohou návštěvníci 
sledovat dění na pódiu na velkých 
monitorech a dataprojektoru. další 
rozměr přináší nová technologie, která 
umožňuje přenést zvuk hůře slyšícím 
přímo do jejich naslouchátek. Prostor 
hlavního sálu a atria disponuje rGb sví-
tidly, jež umí doladit atmosféru kulturní 
akce v libovolném tónu, např. mysli-
vecký bál zeleně, hasičský bál červeně. 
o odpovídající propagaci kulturního 
dění ve městě se pak stará velkoplošný 
lcd monitor umístěný mezi dveřmi 
hlavního vstupu a Goboprojektor, jenž 
umí promítat statické obrazce na čelní 
fasádu. ve večerních hodinách pak 
nasvícení čelní fasády zahraje úžas-
nou hru světel a stínů a nad hlavním 
vstupem vytvoří nepřehlédnutelné 
geometrické obrazce.

Přehled akcí pořádaných kulturním 
centrem najdete na webové stránce 
kultura.klasterec.cz. tam si také mů-
žete rezervovat a zakoupit vstupenky. 
informace o případných změnách u 
pořádaných akcí najdete na zmíněném 
webu nebo na facebookové stránce 
Kulturní centrum Klášterec nad ohří.

              Text a foto Jaroslava Staňková
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tvoříš? Přines!

Chodby gymnázia se staly výstavní síní
Kadaňské gymnázium vychovává 

nejen budoucí generace lékařů, 
inženýrek, učitelů a astronautek, je 
naprosto očividné, že u nás studuje i 
spousta umělců a umělkyň. ti, kteří se 
odvážili, představili své dílo v pondělí 
14. února na vernisáži výstavy tvoříš? 
Přines!, kterou připravily nikol dunková 
a sextánka eliška hladová. eliška stála 
nejen u samého zrodu myšlenky dát 
GymKa tvůrcům a tvůrkyním příležitost 
představit svou tvorbu, ale vytvořila 
pro akci i plakáty a nakonec strávila 
jednu slunnou neděli také pomáháním 
při instalaci děl. výzvy tvoříš? Při-
nes! se nezaleklo celkem 15 studentů a 
studentek z různých ročníků, nejmladší 
zástupce je z primy, nejstarší letos 
maturují. také různorodost médií, které 
si mladí umělci vzali za své, potěší - od 
kreseb a maleb přes fotografie až po 

poezii. Z obyčejných gymnaziálních 
chodeb se tak na pár týdnů stala vý-
stavní síň, kterou projdou dennodenně 
desítky lidí. velké díky patří nejen 
elišce za nápad a nikol za mentorství 
a vedení při organizaci, ale děkujeme 
také všem vystavujícím, kteří z na první 
pohled nudného prostoru vytvořili díky 
svým dílům unikátní galerii. 

                                             text a foto  TG

Po několik let strávených ve vězení 
psal václav havel své ženě olze, jeho 
korespondence však přerostla v zá- 
sadní filosofické a mravní sebevyjá-
dření moderního humanisty a demo-
krata. 

dopisy olze dávají jedinečným 
způsobem nahlédnout do myšlenkové 
dílny umělce, jehož samozřejmá, or-
ganická politická angažovanost vedla 
nakonec až ke křeslu nejvyššího před-
stavitele státu. v rámci jedinečného 
programu se stejnojmenným názvem 

deset let od Úmrtí dramatiKa

Dopisy Olze - k výročí Václava Havla

9. března od 18 hodin v kostele stětí sv. 
Jana Křtitele zazní hudba světových i 
českých autorů, která bude prokládána 
korespondencí václava havla a jeho 
první ženy olgy v podání herečky a 
dabérky valérie Zawadské. Kompono-
vaný pořad bude provázet sametový 
hlas mezzosopranistky evy Garajové a 
andělské tóny harfy, jejíž struny rozezní 
přední česká harfistka Zbyňka šolcová. 

vstupenky jsou v předprodeji v tu- 
ristickém informačním centru nebo 
on-line na www.kultura-kadan.cz.   KZK

Základní škola Na Podlesí děkuje          
za „pomoc v nouzi nejvyšší“

Před nedávnem jsme se ocitli 
opravdu v nepříjemné situaci. v pon-
dělí 24. ledna odpoledne musel do ka-
rantény odejít celý personál naší školní 
kuchyně. na takovou situaci nemůže 
být žádná škola dopředu dostatečně 
připravená. „okamžitě jsme informovali 
všechny rodiče, že od úterý se nevaří a 
začali hledat náhradní řešení alespoň 
pro děti, které zůstávají po vyučování 
ve školní družině,“ řekl k situaci ředitel 
Zdeněk hossmann. „Pomocnou ruku 
nám velmi ochotně a v podstatě obra-
tem nabídli pan daniel rozsypal a paní 

nikola Palkosková,“ dodal. díky jejich 
ochotě a vstřícnosti měli družinoví žáci 
od středy zajištěné obědy a navíc škola 
dostala tuto službu jako sponzorský 
dar. strava byla vždy připravená načas, 
byla velmi chutná a jako bonus k tomu 
ještě třeba pro každého strávníka upe-
čená sladkost. „rádi bychom oběma, 
panu rozsypalovi a paní Palkoskové, 
i celému personálu restaurace stará 
Koruna moc poděkovali za nezištnou 
pomoc doslova v nouzi nejvyšší. moc si 
toho vážíme,“ ocenil pomoc ředitel Zš 
na Podlesí.                  Zdeněk Hossmann

veČery naživo se roZrůstaJí

V Orfeu zahraje Džezvica

balkánské rytmy, romský tempe-
rament, hudba, která sluší i většímu 
prostoru. to bude březnový koncert 
skupiny džezvica. 

Po dlouhé pauze se konečně rozjíždí 
i klubové koncerty a jejich pořadatel 
- Kulturní zařízení Kadaň, má smělé 
plány. tzv. večery naživo, které dosud 
hostil cavern club střelnice, rozšiřuje i 
do orfea. „chtěli jsme najít způsob, jak 
na klubové koncerty dostat víc lidí, než 
je kapacita cavern clubu,“ vysvětluje 
Jana Čechová, ředitelka KZK. „naši lidé 
dostali zajímavý nápad, jak udělat 
z části prostor orfea takový větší klub. 
Podle toho, jak jsme zkoušeli uspořá-
dání a taky zvukové podmínky, to vy-
padá dobře. Koncert skupiny džezvica 

bude taková zkouška, jak to bude 
fungovat v praxi,“ doplnila.

orfeum bude upraveno na sál s ka- 
pacitou 100 míst na sezení. nebude 
využitý celý sál, jen jeho část. seda-
dla nebudou číslována. Při zakoupení 
vstupenky si návštěvník nevybere 
konkrétní místo. usadí se až po pří-
chodu do sálu.  První, kdo v novém 
prostoru zahraje, skupina džezvica, se 
ve své tvorbě inspiruje rytmy a melo-
diemi zejména z oblasti balkánského 
poloostrova a romskou hudbou. Jejich 
originální aranže lidových písní vás 
strhnou svou neotřelou melodikou, ne-
tradičními rytmy, balady svou tklivostí. 
Koncert proběhne 10. března od 19.30. 
vstupenky na tradičních místech.    KZK

Skupina Džezvica. Foto archiv skupiny



číslo 4 / 24. února 2022 / strana 6 www.kadanskenoviny.cz

Křížovku pro vás sestavil Václav Jirkovský.

Ze zápisníku 
městské policie

Ovce na dětském hřišti
10. února odpoledne po třetí hodině 

byla hlídka městské policie vyslána do 
ulice obránců míru, kde se na dět-
ském hřišti pásly ovce. strážníkům se 
podařilo zahnat ovce na pozemek, ze 
kterého utekly. informovali jejich chova-
tele a ukázali mu místo, kudy se ovce na 
hřiště dostaly. Kromě opravy děravého 
plotu slíbil také odklizení exkrementů, 
které ovce na hřišti zanechaly. o pří-
padu byl informován odbor životního 
prostředí. 

Ostraze připadal opilý
9. února večer v půl sedmé byla 

městská policie upozorněna ostrahou 
Kauflandu na muže, který se motal a 
poté nasedl do auta. městská policie 
sledovala pohyb vozidla, které strážníci 
zastavili v ulici na Podlesí. řidič souhla-
sil s orientační dechovou zkouškou na 
zjištění alkoholu v dechu. Zkouška byla 
negativní.

Problém se synem
8. února dopoledne před jedenáctou 

hodinou se na městskou policii obrátila 
žena ze sídliště na Podlesí, která měla 
problém se synem. stěžovala si, že je 
na ni agresivní. strážníkům řekla, že syn, 
který k ní přišel domů, ji slovně uráží a 
hází po ní těžké věci. syn trvalé bydliště 
v jejím bytě nemá. strážníci mu dopo-
ručili, aby se oblékl a z bytu odešel. to 
také učil. 

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

Krátce...

na svatého matěje lidské srdce okřeje, 
slunce pozře závěje, nad polem si skři-
van zapěje.

můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. 
                                        ernest heminGWay

Pranostika:

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

26. 2. 2022

8.00-8.30  u stadionu 1216 
8.45-9.15  u stadionu 1228
9.30-10.00  bystřická 1239
10.15-10.45  chomutovská 1258
11.00-11.30 chomutovská 1363
12.15-12.45 Prunéřov 167
13.00-13.30 Golovinova 1699
13.45-14.15 Golovinova 1340

Pavel miltner a Jeho Pouť do santiaGa

Stařec a kolo
v těchto dnech vychází kniha kadaň-

ského autora Pavla miltnera. on sám o 
ní říká, že je to poutnický deník. a má 
pravdu. Kniha nazvaná stařec a kolo je 
deníkem z pouti, kterou vykonal 
v roce 2019. v sedle kola, kterému říkal 
šemík, projel přes tři tisíce kilometrů 
až do španělského města santiago de 
compostela. 

V čem byla ta cesta těžká?
mně dělala největší starosti jazyková 

bariéra. nemluvím moc dobře ani 
německy, ani anglicky...francouzsky 
a španělsky už vůbec. tak jsem měl 
obavy, jak si zařídím ubytování 
v kempu, koupím jídlo, ale byly to zby-
tečné starosti. lidi venku jsou vstřícní. 
Jakmile jsem někde zastavil, okamžitě 
se ptali, jestli něco nepotřebuju. a 
navíc - když se dva lidi chtějí domluvit, 
tak se vždycky domluví.

Takže žádné dramatické chvíle? 
ne. opravdu musím říct, že ne. žádný 

problém. vlastně jsem měl většinu 
cesty hlavně radost.

Proč se vlastně člověk v šedesáti 
vydá na pouť do Santiaga? A navíc na 
kole.

na to se těžko odpovídá. Já měl už 
za všechny ty roky, co jezdím, procou-
ranou republiku. a věděl jsem, že chci 
ven. Jenže na dlouhou cestu nebyl čas. 
a když jsem odešel do důchodu, tak 
ten čas najednou byl. tak jsem zabalil 
věci, sedl na šemíka a vyrazil. santiago 
bylo první na seznamu. hlavně kvůli 
knize Poutník od Paola coelha. Kdo ji 
četl, ví, že ta pouť nebyla o tom, dostat 
se do katedrály v santiagu.

Knížka byla v plánu?
Kdepak. Já nejsem spisovatel. Ještě 

teď musím kroutit hlavou, že vlastně 
vznikla. to byla souhra okolností. ale 
jsem za tu souhru opravdu rád.

Co Šemík? Je připravený na další 
cestu?

ovšem. už v květnu bychom měli 
společně vyrazit do říma. tak snad 
nám bude všechno přát.

díky za rozhovor. 
Ptal se Martin Šíl Obálka knihy. Foto M. Šíl

Pavel Miltner v jihofrancouzském městě Car-
cassonne. Slavnostní představení knihy 
Stařec a kolo se uskuteční 1. března  v 17.00 
hodin ve věži kadaňské knihovny. 
Foto Pavel Miltner
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dne 1.února 2022 tomu 
byl již rok, kdy nás 
navždy opustila naše 
maminka, paní věra 
šraierová.
Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.
dcery s rodinami. 

dne 6.února jsme si 
připomněli nedožité 86. 
narozeniny paní Jaro-
slavy Sýkorové rozené 
Plesarové.
s láskou v srdcích 
vzpomínají dcery
Jana a stanislava 
s rodinami.

dne 24. února uplynulo 
dlouhých smutných 8 let, 
co v našich srdcích za-
nechal bolest pan Josef 
Cícha z Kadaně. v mysli 
jsi stále s námi. manželka 
Janina, dcera, synové      
s rodinami a pjedseda 
Janík.  Za tichou vzpo-
mínku děkujeme.

dne 1. března uplynou 
4 roky, co nás navždy 
opustil pan Vladimír 
Lafek z Kadaně. stále 
vzpomíná rodina.

dne 6. března uplyne 
rok od úmrtí našeho 
milovaného manžela, 
tatínka, dědečka a pra-
dědečka, pana 
Vladimíra Géci.
s láskou vzpomínají 
manželka Jana a dcery 
vladimíra s rodinou a 
daniela s rodinou.

dne 10. března tomu 
bude 17 let, kdy nás 
náhle a navždy opustil 
syn Michal Pusztakürti. 
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte na něj s námi. 
rodiče a bratr tomáš    
s rodinou.

dne 14. února to bylo 7 
let, co odešla z tohoto 
světa skvělá manželka, 
maminka, babička a 
sestra, žena se srdcem 
ze zlata, paní Anna Fi-
lingrová. s láskou stále 
vzpomíná manžel, děti 
a vnoučata.

Rodinná  
a společenská 
kronika

Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, Kadaň
tel.: +420 474 334 481

PáteK 25. 2. / 16.30 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 25. 2. / 20.00 hodin
ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
otec po silné mozkové mrtvici upadne 
do kómatu. matka a syn najednou stojí 
nad jeho bezvládným tělem... režie vác-
lav Kadrnka. hrají vojtěch dyk, Zuzana 
mauréry, Petr salavec, helena Kadrnková 
aj. drama / Čr, sr, Fr / 2021 / 90 min. / 
přístupné / 130 Kč

sobota 26. 2. / 14.00 hodin
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI 2D dabing
haftaňan je mladý gaskoňský šlechtic, 
který sice nemá moc peněz, ale má 
o to více ideálů. Jeho jediným životním 
cílem je jít ve stopách svého otce a stát 
se jedním z králových mušteriérů. režie 
toni Garcia. animovaný / španělsko / 
2022 / 84 min. / přístupné / 130 Kč. 

sobota 26. 2. / 20.00 hodin
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

neděle 27. 2. / 16.30 hodin
Jarní prázdninové promítání
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 2D dabing
Režie: Jon Watts  •  Hrají: Tom Holland, 
Zendaya, marisa tomei, benedict cum-
berbatch, Jamie Foxx, alfred molina, 
Jacob batalon.  sci-fi, akce, dobrodružný 
/ usa / 2021 / 149 min. / přístupné / 60 Kč

neděle 27. 2. / 20.00 hodin
BELFAST
nejosobnější příběh Kennetha brana-
gha, protože jeho vlastní. nádherné 
dětství v třaskavých kulisách znesvá-
řeného belfastu konce 60. let minulého 
století. drama / Gb, usa / 2021 / 98 min. / 
nevhodné do 12 let / 130 Kč

středa 2. 3. / 19.00 hodin
Předpremiéra - BATMAN dabing
dva roky slídění po ulicích jako batman, 
který nahání strach zločincům, zavedly 
bruce Waynea hluboko do stínů Go-
tham city. mezi zkorumpovanou sítí 
městských úředníků a vysoce posta-
vených osobností má osamělý mstitel 
jen několik důvěryhodných spojenců - 
alfreda Pennywortha a poručíka Jamese 
Gordona - a mezi svými spoluobčany se 
stal jediným ztělesněním pomsty. režie 
matt reeves. hrají robert Pattinson, Zoë 
Kravitz, Paul dano, Jeffrey Wright, colin 
Farrell aj. akční, drama, krimi / usa / 2022 
/ 175 min. / nevhodné do 12 let / 140 Kč

ČtvrteK 3. 3. / 16.00 hodin
BATMAN dabing
dva roky slídění po ulicích jako batman, 
který nahání strach zločincům, zavedly 
bruce Waynea hluboko do stínů Gotham 
city.  režie matt reeves. hrají robert 
Pattinson, Zoë Kravitz, Paul dano, Jeffrey 
Wright, colin Farrell aj. akční, drama, 
krimi / usa / 2022 / 175 min. / nevhodné 
do 12 let / 140 Kč

ČtvrteK 3. 3. / 20.00 hodin
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve 
vlaku, který nikdo neřídí? hrají Jana Plod-
ková, igor chmela, Jenovéfa boková aj.
Komedie / Čr / 2022 / 102 min. / nevhodné 
do 12 let / 140 Kč

Vzpomínky

Poděkování
děkuji paní zubařce lence hamplové 

za její milý, vstřícný a trpělivý přístup
k pacientům Přeji jí hodně úspěchů v její 
náročné práci. totéž přeji všem ostat-
ním pracovníkům v ordinaci. 

anna hemmerlová

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.

Mateřinka 2022
Po delší odmlce se k vám vrací festi-

val dětských vystoupení chomutovská 
mateřinka. mateřinka 2022 se uskuteční 
v chomutovském městském divadle ve 
dnech 9. a 10. 3. 2022. Začátek je vždy 
od 14.30 hodin. celkem se zúčastní 255 
dětí ze 17 mateřských škol města Ka-
daně, chomutova a Klášterce nad ohří.

Je to již 22. ročník, a tak se nám letos 
sešly krásně samé dvojky. ovšem toto 
číslo neoznačuje naše děti a jejich milé 
paní učitelky, to jsou totiž jedničky. 
děti společně s paní učitelkami připra-
vovaly svá vystoupení na tento dvou-
denní festival s chutí a odhodláním 
ukázat vám to nejlepší z hudebních, 
hudebně – pohybových a dramatic-
kých vystoupení.

Úsměv malých herců, tanečníků a 
zpěváků je tou nejlepší odměnou nám 

dospělým. Jejich odměnou od nás je 
pochvala a potlesk, proto vás srdečně 
zveme, přijďte je podpořit v jejich 
úsilí. vždyť jim tak dáváme my všichni 
najevo, že jsou skvělí a oni si tak do bu-
doucna odnesou zaujetí pro hudbu, ta-
nec, dramatiku. vyplní si svou aktivitou 
v této oblasti volný čas, což je jeden
 z pilířů pro prevenci sociálně patolo-
gických jevů.                          Iveta Králová

ZaČala nová éra

Nestárnoucí senioři Kadaně
ve středu 16. února proběhlo první 

setkání nově vznikajícího sdružení ka-
daňských seniorů. 

nejprve se představily obě prota-
gonistky vznikajícího spolku, který se 
bude starat o aktivity seniorů. alena 
benešová i marcela mýtina přítomným 
prozradily, proč se do práce pustily 
a jaké plány mají do budoucna. „bylo 
nám strašně líto, aby se organizace, 
která výborně fungovala dlouhou 
dobu, jen tak rozpustila a lidé zůstali 
jen tak,“ shodly se obě dvě. 

Jako první věc bylo třeba zvolit pro 
spolek nové jméno. „měly jsme v  plánu 
jméno spolek dříve narozených, ale 
chtěly jsme, aby si o tom lidé rozhodli 
sami,“ řekla alena benešová. „a dobře 
jsme udělaly. nakonec byl schválen 
název nestárnoucí senioři Kadaně.“

nyní je třeba spolek zaregistrovat, 
aby mohl začít pracovat. Plánů je do 
budoucna dost a dost. rády bychom 
pokračovaly v tom, co mělo úspěch, 

ale taky přinesly nějaké novinky. dnes 
s námi například přišly studentky 
gymnázia. dělají pro nás hostesky a 
servírky, ale také si s našimi seniory 
povídají. lidé jsou moc rádi, že je tu 
vidí, a nám se daří to, co jsme si přály 
- propojovat generace,“ pochvaluje si 
alena benešová.

mezi dalšími plány je například ná-
vštěva nového kulturního centra      
v Klášterci nebo spolupráce s kadaň-
skou nemocnicí či lékárnami. ale asi 
největší plán je buď víkendový, nebo 
týdenní pobyt pro členy spolku v ně-
jaké pěkné lokalitě. „máme dokonce 
vybráno, ale musíme to probrat na 
dalším setkání, aby ten nápad mohli 
posoudit všichni,“ dodává alena bene-
šová s tím, že věří, že účast bude stejně 
hojná jako napoprvé.

další setkání se uskuteční 16. března 
tradičně v orfeu. a tentokrát i s hud-
bou. nezbývá než novému spolku po-
přát hodně štěstí.        Text a foto M. Šíl

Kadaňští senioři hlasují o novém názvu spolku.

i na jaře budou pokračovat oblíbené 
kreativní dílničky pro děti všech vě-
kových kategorií s lektorkou Pavlínou 
vyhnálkovou. 

na další z nich 6. března od 15 hodin 
na střelnici si budou děti moci vyrobit 
vlastní pokladničku na své úspory či 
poklady. Použijeme mnoho materi-
álů, se kterými jste se mohli setkat na 
předešlých dílničkách, jako jsou plst, 
korálky, plastové lahve a jiné. 

o dílničky je vždycky velký zájem, 
proto doporučujeme zajistit si místo 
na workshopu zakoupením vstupenky        
v předprodeji v turistickém informač-
ním centru nebo on-line na stránkách
www. kultura-kadan.cz.   KZK

Tvoříme:  
Oslíčku, otřes se!
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Futsalová rePreZentace do 19 let

ČR - Francie 5:2
v kadaňské sportovní hale se v přá-

telském mezistátním utkání střetly 
futsalové reprezentace Čr a Francie do 
19 let.

utkání se neslo od první minuty ve 
svižném tempu. akce střídala akci a 
oba celky bojovaly s velkým nasaze-
ním. 

Před velmi slušně zaplněnou halou 
sice jako první inknasoval domácí 
celek, ale velmi rychle vyrovnal a 
postupně začal kontrolovat vývoj 
utkání. Po poločase, který vyhrál 3:1, 
už si český celek nenechal výhru vzít a 
porazil mladé Francouze 5:2.

 Partnery úspěšného utkání futsa-
lové reprezentace do 19 let byli město 
Kadaň a rovněž tak nadace ČeZ.

                                          text a foto M. Šíl

atletiKa

Krajské halové 
přebory

anKeta uZavřena, ocenění budou Předána 5. břeZna

Nejpopulárnější sportovec Kadaně 2021

Zimní pohárový turnaj pokračuje
Základní část tradičního turnaje po-

řádaného sK tatran pokračuje.

 Výsledky 2. kola (13. 2.):
Kadaň dorost - libědice 0: 1
Krásný dvůr - Kovářská 0:3
sKP Kadaň - buškovice 4:2
málkov - spořice b  3:2

Výsledky 3. kola (20. 2.):
Kadaň dorost - Krásný dvůr 10:0
bečov (Kv) - Kovářská  4:1
spořice b - Perštejn b  7:1
málkov - sKP Kadaň  5:5

Program 4. kola (27. 2.):
10.00 Krásný dvůr - libědice
12.00 Kadaň dorost - bečov
14.00 sKP Kadaň - Perštejn b
16.00 málkov - buškovice

Program 5. kola (3. 3.):
10.00 Perštejn b - buškovice
12.00 Kovářská - Kadaň dorost
14.00 bečov - libědice
16.00 sKP Kadaň - spořice b

všechny zápasy se hrají na umělé 
trávě v Kadani. Zápasy o umístění se 
odehrají o víkendu 12.-13. března. fk

ve strahovské nafukovací hale se  
30.1. a 13.2.2022 konaly  krajské atletické 
přebory dospělých, dorostu  a starších 
žáků . Kadaňský klub atletiKa Kadaň 
reprezentovala partička starších žáků 
a dorostenců v obou dnech. Jelikož 
závody v hale probíhají v přípravném 
období na sezonu, nečekali jsme dr-
cení osobních rekordů. vrátili jsme se 
pouze s jednou stříbrnou medailí. tu 
získal Jan apolen v běhu na 800 metrů  
v kategorii dorostenců.

vedení klubu  blahopřeje a děkuje za 
skvělou reprezentaci našeho klubu a 
města.                                                     Pele 

Jan Apolen (vpravo) po startu na 800 m.
Foto Václav Peleška

v neděli 6. února hostili v Kadani naši 
páťáci silný celek litvínova. Jeho síla se 
také potvrdila na ledě. Plusem utkání 
byla početná divácká kulisa. bohužel 
hokejové utkání poznamenala tvrdá 
hra. „Zápas byl na můj vkus až příliš 
tvrdý, hrálo se moc do těla,“ konsta-
toval trenér domácího týmu miroslav 
novák. „soupeř byl lepší a zaslouženě 
vyhrál,“ přidal k hodnocení zápasu.                          

                         Text a foto Václav Vlasák

hc Kadaň-tJ mnichovice 3:8 (2:5), 
branky za domácí: buňatová 2 , bube-
lová 1. v neděli 6. února bylo v kadaň-
ské hale na programu dohrávané 
utkání 1.ligy žen. sestava Kadaně: 
Pešoutová rené - Ješinová anežka, 
buňatová Kateřina, bubelová Kateřina, 
Korbelová Pavla, Kilianová mirka, unge-
rová tereza, ležalová lenka. 

„bohužel se nám nepodařilo hrát, 
jak bychom potřebovali, a nedařila se 
střelba, zkrátka soupeřky byly lepší a 
důraznější,“ komentoval výsledek vác-
lav soukup, trenér Kadaně. 

Kadaňské pozemní hokejistky čeká 
ještě 13. února utkání v Praze proti 
družstvu rakovník b a poslední utkání 
halové sezony sehrají také v Praze 19. 
února proti družstvu Kbel. 

                                    Foto Václav Vlasák 

hlasování v anketě bylo ukončeno 
31. ledna. drtivá většina hlasů byla 
odevzdána elektronicky. „Potvrdil se 
trend doby, kdy lidé raději komunikují 
elektronickou formou,“ řekl k tomu ve-
doucí sportovní haly roman muchna. 
„Papírových hlasovacích lístků byly 
odevzdány skutečně jednotky kusů.“

letos byli nominováni sportovci jen 
z řad mládežníků. a při uzavření ankety 
se zástupci oddílů shodli, že nakonec 
ocení větší počet sportovců, kteří mají 
za sebou úspěšnou sezonu. Kromě 
toho bude samozřejmě předáno i 
ocenění nejpopulárnějšímu sportovci, 
který získal nejvíce hlasů v anketě. 
radnice navíc předá zvláštní ocenění 
za reprezentaci města na olympij-
ských hrách v Pekingu hokejistce anetě 
lédlové.

Předání cen proběhne ve sportovní 
hale 5.března.2022 v 19 h. před zaháje-
ním florbalového utkání mužů o postup 
do národní ligy. Předávat je bude sta-
rosta Kadaně Jiří Kulhánek.

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SPORTOVEC 2021: 
Filip bouša - kopaná

REPREZENTACE MĚSTA NA OH 2022: 
aneta lédlová

OCENĚNÍ SPORTOVCI:
david vyhnálek - karate
Filip schreiner - futsal
eliška Zubková - kajak
mikuláš Kulík - florbal
lukáš buňat - kickbox
michal Králík - pozemní hokej
martin Pipota - judo
anna mikešová - kanoistika
natálie neumannová - kanoistika
hynek hoření - vodní slalom
Karolína Kňavová - lehká atletika

GratuluJeme!

sPortovci, Kteří budou oceněni na 
ZáKladě výsledKů anKety a hodno-
cení sPortovních Klubů:

Družstvo Z V Vp Pp P Skóre Body
1. FBC DDM Kati Kadaň 20 15 2 1 2 198:112 50
2. FBC Slavia Praha 20 13 1 0 6 165:108 41
3. Kralupy Wolves 20 13 1 0 5 160:110 41
4. Florbal Ústí B 19 13 0 1 5 179:133 40
5. Sokol Rudná 19 13 0 1 5 158:115 40
6. 1.FBC DDM Děčín IV 20 8 1 1 10 146:151 27
7. Florbal Chomutov B U21 20 7 2 1 10 155:176 26
8. Panthers Praha B U23 18 8 0 1 9 144:135 25
9. Florbal Sokolov 19 5 2 1 11 103:121 20

10. FD Teplice 19 6 0 2 11 124:153 20
11. TJ Lokomotiva Louny STARNET 20 5 1 1 13 127:192 18
12. FbC Jazzmani Žatec 20 1 0 0 19 81:234 3

Výsledek 20.kola florbalové divize A mužů
FBC DDM Kati Kadaň – Florbal Chomutov B U21  15:3 (6:1, 5:0, 4:2)
branky za Kadaň: 6. Patrick Lenke, 6. David Budák, 7. Marek Pokorný, 9. René 
Chodura, 11. Patrick Lenke, 20. Erik Štěrba, 21. Jaroslav Michálek, 21. Dominik 
Mach, 28. Ondřej Kopp, 37. David Budák, 38. Marek Pokorný, 46. Jaroslav 
Michálek, 47. Patrick Lenke, 47. Dominik Mach, 58. Marek Pokorný

Florbal muži – Divize A 2021-2022 po necelém 20.kole

další vítěZství

Kati se poperou 
o postup

Fbc ddm Kati Kadaň má za sebou 
poslední domácí zápas před startem 
play-up. v sobotu 19. února hostili Kati 
děčín a vybojovali jednoznačné vítěz-
ství 14:9.

už před zápasem bylo jasné, že do 
play-up postoupí z prvního místa, když 
měli po 20. kole 50 bodů.

Play-up zahájí doma v sobotu 5. 
března v 19 hodin, kdy začnou bojovat 
o postup do národní ligy. 

                                    Foto Milan Stránský

sK Kadaň - Piráti chomutov 3:6 (1:4, 
1:1, 1:1), branky za domácí: hrdlička 2, 
bartók. v sobotu 19. února se odehrálo 
druhé utkání semifinále krajské sou-
těže. Pro domácí bylo odměnou za 
celou letošní sezonu. ale i pro domácí 
fanoušky- na zimním stadionu pa-
novala výborná hokejová atmosféra. 
domácí hráči si zápas užívali a silné-
mu protivníkovi vítězství nenechali 
zadarmo. domácí nastoupili v sestavě: 
šebek – holan, toman, Krása, strunz, 
chotaš, Jenček – stoklásek, hrdlička, 
Krpenský, bartók, mojžíš, macháček, 
nguyen, hradecký, novotný. 

                       Text a foto Václav Vlasák

Domácí bojovali


